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Türk .. Yunan mübadele itilafı hakkında Tevfik Rüştü' '" B. beyanatta 

Mahıııut Muhtar Paşa 
Ücret alan memurlar Divanı 

bulundu 
Bir istifa 

iktisat vekAletinde btr)ebeddol 
oldu . Rahmi bey birden bire 
istila etti , yerine Edirnemeb'usu 
Şakir bey geçti . 

T abüdir ki bu istilayı lıiden 

herkesin zihnine ılk gelen sual 
fU oluyor : acaba niçin ~ çünkü 

zahiren Rahmi beyin istifasını 

mucip olacak hiçbir yeni hadise 
yoktur . 

Fakat bir taraftan memleket 
meseleleri, diğer taraftan hükQ. 
met erkanının vaziyeılerl nazarı 

dikkate alınırsa bu istilanın haltıld 
sebebi ne olabileceği tahmin 
olunabilir . 

Hakikati halde sulh içinde , 

bilhassa son seneler zarhnda 
elkAn umumiyeyi en ziyade 
~al eden lıler hep iktisadi 
mahiyetteki meselelerdir: bilfarz 
hayat pahalılığı, ltredi buhranı , 
lttihsal nok.anı ve darlık ... 

Umumiyeıle tikAyetlerl ve 
münakaşaları mucip olan bu 
gibi meselelerin menbaları hem 

hükQmetin, hem de efradın irade 

ve arzusu haricinde terler ol
olmakla beraber her birisine 

çare ararken hem hall<a, hem de 
hükQmete teallnk eden ayn 
ayn vazifeler vardır. Ancalı. 
hükQmete teallnk eden vazife
lerin en mühimleri, en müşkül· 
!eri iktisat velciletine teveccüh 

etmektedir ; diğer veklletlerln 
vazifeleri nlsbcten yardımcı va
ziyetindedir. 

Şunu da kaydedelim ki iktisat 

veklletine terettüp eden bu 
vazifeler aynı zamanda verecek· 
leri semere itibarile en az 
göze görünenleridir. Mesell 

hayat pahalılığı karıısında 
hüktimet sene başı programında 
bir •tek ekmek> tedbirinden 

bahsetmiıtı. Bazı memleketlerde 
iyi neticeler vcrmlı olan bu 
tedbirin bizde de tetkıkınden 

istifade üınit edtliyordu. Binaen· 

aleyh bu tedbirin tetkikat ve 
hazırlık safhası iktisat veklle

lince ikmal edilerek bu dev
rede meclisten kanun halinde 

geçmesi, yaz tatili içinde tatbi
kata geçilmesi !Azım geliyordu. 

Llkın okııdar ehemmiyetle 
beklenen tek ekmek IAyihası 

bu seneye yetiştirilemedi. Rahmi 

Bey şahoen en çalışkan vekil· 
lerimizden idi. Onun tçin 
layihanın böyle geri kalmasında 
kendisinin kayıtsızlığı mezuu 
bahsolamaz. 

Bu husustaki kifayetsizliğin sebe
bini mevcut iktisat vekalell leş· 
kilatında aramak icap ediyor • 

Hiç şüphesiz bizim uzaktan 
dikkatimize çarpan bu tarzdaki 

vaziyetler Rahmi bey gibi vazife. 
perver bir hükQmet adamını çok 

ltilnfnnnıe 
nıo~~eleri 

Etabli Rumlar 
ne olacak? 
--

Muhtelit mubadele 
komisyonunun 

vaziyeti 

'Yunanlılar Papaya 

son ve kat'i talimatı 
Türk • Yunan mü· Türk - Yunan n:: 
zakuahna l,ttrak verdiler •akerattD& ltttrak 

edenler edenin 

Atinada münteşir (Etnos) gazetesinin muhabiri M. Vatl

arelis Ankaraya giderek Türk Yunan müzakeratını takip et· 
miş ve Tevfik Rüştü B. ile mülakat ettikten sonra diln şeh
rimıze dönerek Atinaya gitmiştir. l\1. Yakiarelis Tevfik Rüş
tü B. in kendisine vaki olan beyanatı hakkında şehrimiz 
Rumca gazetelerine şu malumatı vermiştir. 

Hariciye vekilimiz diyor ki: 

Tevfik Rüştü B. Yunan muhabirine beyanatında Türk 
Yunan noktai nazarları arasında hasıl olan itil:l.Itan beyanı 
memnuniyet etmiştir. 

Eiabli rumlarırı vaziyeti: 

Bu itilafa göre etabli rumların ve yunanlıların şehrema
neti hududu dahilinde kain emlaki iade olunuyor. 

Etabli rumların emanet hududu haricindeki emlaki hükô
mete kalacak kendilerine tazminat verilecektir. 

Yunanistan kefaleti nakdiye göstermiş olduğu 500,000 
lngiliz lirasından tazminat verecek ve etabli Rumların 

Emanet hududu haricincekl emlaki bu F .rat~ 1n tazniin olll
nacaktır. 

Etabli rumiar meselesi umumi bir surette 
olduğundan 6 ncı cali mübadele Konıbyonu 
m[iddette vazifesini bitirecektir. 

!1.übadele homisyonu rıe olacak? 

halledilmekte 
pek kısa bir 

Muhtelit mlibadcle komisyonu kadrosu tahdit edilmekle 
olup bir sene zar!ıncla ikmali vazife etmesi memuldür. l\1ün
hal bulunan üçüncü bitaraf azalığa yeni bir aza davet eclil
miyecektir. 

İki bitaraf mlilıadele azası pek tali bir ehemmiyeti haiz 
bazı teferruatı halledeceklerclir. 

İtillifnamenin maddeleri: 

Yuma! Doryandan iktibas ettiğimize göre mubadele me· 
saili hakkında husule gelen itilMın esasatı şunlardır! 

1 - Türk ve Yunan mübadil ve gayrı mübadillerine 

ait olup haczedilmiş veya haczedilmemiş olan emvali gayri 
meekule taviz muamelesine talıl değildir. 

2 - İtilafın mevkii mer'iyete vaiından itibaren Yunan 
' hükômeti Garbi Trakya mü;;lümanlarına emlaklerini istedik· 
!eri surette idare hakkını iade edcektir. Bu suretle haczedilen 
biitün emlak iade olunacaktır. 

Bundan başka Garbi Trakya miblı.imanlarına ait olup 
Türkiyeden gelen Yunan mliltecilerinin isk,\n _edildi ği köyler 
Yunan hük!\meti tarafından sahiplerinden satın alıncaktır. 

3 - lstanbulcla kiln olup lstanbul rumlarının vaziyeti 
kanuniyesinin tayine memur olan altıncı tali kumisyon itih\f. 
namenin akdinden sonra yedi ay müddetle faaliyetine de
vam edecek ye "ctabli" rumlara ı·esika verecektir. 

işbu komisyondan başka diğer komisyonlar Ye ·~lirkiye

de olsun Yuııanistancla olsun hali faali yette bulunan takdiri 
kıymet komisyonlarıj mukavelenin akdinden itibaren lağı·o
lunacaktır. 

Son ye kat'i talimat: 
Atine, 30 ( Rumca gazeteler) - :\l. \cnizdo:;un siyase

tinde akteclilen içtimada 1\1. Papaya kat'i talimat Yerilmiştir. 

Jlü••k•!~ e=.~?!'d"' Atiye 
verildi İnhisarların tevhidi mesel~i - Kirli paralar - Haziran 

maa§ı vaktinde verilecek mi ? 

Moliye müstcıarı beyanotto bulunuyor B, M. Meclisinde 
dünkü JD-qzokcrat ;\!aliye müste~arı Ali Rıza 

B. bazı husu>i i~Jcri için An
karadan şel 

rimlze gelmiş
tir. 

Ali Rıza 

B. dün TutÜ~ 
inhisar idare
sine gelerek 

bir müddet 1 
çalışmıştır. 

Bir mu-
harrlmiz müs
teşar beyle 
muhtelif işler 
hakkında gö
rüşmüş, SU· 

ellerine şu 

cevapları al-

1 
Bir vekil ile bir komiser 

yakında rnyin edilecekür, 

' 

• 

• 

··ayin vekil 
+ 

beyle vekil· 
ler heyetine 
aittir. 

Ücretli me
murl4r ve 

barem 

Ücretle is
tihtam edilen 
memurlar ba· 
reme dahil 
edllıniyecek • 
ler midir? 

- Kanun 

kabul edilmiş

tir. Bu sene 

Hahmut !1.uhfar P4~a 

Anlcara, 30 (Yakıt) - B. M. Meclisi bugün Nuret

tin Ali Beyin riyasetinde toplandı. Ruzıiamede müsta

c;den müzakere edilecek kısımda Mahmut muhtar Paşanın 
$eırisefain için vapur mübayıası hakkında kefaletsiz olarak 
tediye ettirilen (20) bin lngiliz lirasının kendisinden tazmini 

i~in Divanı aliye sevki mes' elesi vardı. Paşa Meclis 

Riyasetine, Mecllste okunmak üzere bir müdafaaname 
takdim etmişti. Bu tabolunarak azaya tevzi edil
mişti. Okunup okunmaması münakaşayi mucip oldu. 

Muhtelit encümen mazbata muharriri Hakkı Tarık B. 
(Giresun) encümenin bu husustaki noktai nazarını izah 

ettl. 

mıştır: Ali ru:a B. onlar; eskisi 
gibi muamele görceklerdlr. 

Meclis müdafaanamenin okunmasını kabul etti. Bunun 

okunması bir saat devam etti. Müteakiben Hakkı Tarık B. 

müdafaanameye mukabele olmak üzere müdellel bayanat
ta bulunarak Mahmut Muhtar Paşanın müdafaası niha

yetinde tazminat alınmasına bir ceht sarfedilmekte oldu
ku hakkındaki iddiasını reddetti. 

Daylnler vekaleti 
- Dayinler vekaletine 

tayin edileceğiniz haberi cloıt· 
ru mudur? 

- Ben de bunu bir ga· 
zetede gördüm. Dayinler 
vekftlctine benim tayinim 
kat'iyet kespet~l yalmz for
mıılıtenln ikmal edilmediği 
şekli nele o gazetede çıkan 
sözler bana maw!muş hissini 
vermektedir. 

Ben öyle bir şey söyleme
dim. Dayinler vekaletine de 
kimin tayin edileceği henüz 
malôm değildir. 

Darülhedayi 
şehrimize 

1ki ay evvel Akdeniz 1 
sahilinde turneye çılcan 
Darülbedayi hey' eti dün 

akşam Ad-

nan vapurile ,. •-·.-.-. 
şehrimize av· 
det etmiştir. 
San' atkarları 
rıhtımda ai· 
leleri ve bir 
çok dostla· 
rı karşılamış· 

\ardır. 
İki ay evvel 

doğrüca A
danaya hare· 

• ket eden san -
atkarlar ora· 
da on zün 
kaldıktan so:' 
ra Mersine !zmirde Adilin 
gitmişler ve sekiz gün ka
dnr da Mersinde kalmışlar
dır. Heı iki şehirde de 

l\laahaza, gelecek sene on
lar için de bir kanun yapıla· 
rak aldıkları ücret üzerinden 
bareme dahil eclilecklerini 
ümit ediyorum. 

Kirli paralar 
- Kiri! paraların değişti· 

rilmcsi hakkında bir talimat· 
name hazırlanıyordu? 

- Kirli paraların değişti· 

rilmesi hakkındaki talimat 

belki kanun halinde çıkacak-
ttr. 
[ Alttarah 3 üncü sayılamızdadır] 

san" atkarları 
döndüler 
temsilleri büyük rağber gör
müştür. 

Buradan sonra Kıbrısa git· 
mişlerdir. Kıb
rısta bir haf. 

ta kalan Da

rülbedayi he· 
yeti verdiği 
temsillerde , 

bilhassa Şeks
pirin onikinci 

gece ve Ham

letin de ta· 

savvurun fev-

Bu işte Paşanın zannettiği gibi mürettep hiçbir kas· 

dın mevcut olmadığını, maksadın devletin bir hakkını 

aramıya matuf olduğunu, her muhakeme edilenin mu

hakkak mücrim olması Iazım gelmiyeceğini, halbuki 

Paşanın layihasından muhakeme olmak dahi istemediği 
neticesini çıkardığını, halbuki Paşanın şerefinin bile bu 

muhakemenin icrasını müstelzim olduğunu, bundan bir

şey kaybetmiyceeğini vt! davanın Paşanın iddiası hilafına 

ancak Divanı alide görülebilecegini ifade ile encümen kara· 

rının kabulünü rica etti'. Keyfiyet re'ye kondu ve itti· 

fakla Dıvanı alinin teşkiline karar verildi. 

İstanbul İzmir tenis takımla
rı buQün karşılaşıyor 

lstanbul - lzmir tenis mü· ı 
sabakalarına bugfin Taksimde
ki •laren tenis Klüp•te başla· 

nacaktır. Bu 
maçlarda lzmlri 

temsil edecek 

ekip dün Ad· 

nan vapuru ile 

şehrimize gel
mişler ve bir 

çok sporcu 

arkadaşları ta-

rahndan istik-

mıntaka Tenis heyeti lstau bu
lun temsiline fenerbahçe bi· 
riııci tenis ekipini memur 

bal oiunmuş
kinde rağbet 

!ardır. lzmiri 
görmüş, Ham-

tcııısil edecek 
Jetin temsili 

Kadınlar birliğinde şayanı dikkat bir konferans 

üzmüştür. Son zamanlarda yakın -':'""'-:~....,....,.,.v......, 
... i Ajanslar kongresina iltıfat 

--.· Ankara, 30 ( A.A ) - Mecliste O. Vekilimiz dostları ile hasbıhal ederken 
ahvali sıhhiyesinden , yorgunlu
ğundan daima bahse3erdi, 

Anlaıılıyor ki Rahmi bey çe
kilmeıe karar vermiıtır. 

Yerine gelen Şakır bey de 
müşkülat içinde uğr31malttan 
yılmayan bir zattır.Alpullu ıehr 
fabrikasının tesisinde ~öalerdiği 
muvaflakiyatfa İ§ hayatındaki 

lr.abiliyetini de ishal eden Şakil-

beye yeni dcruhre etti~' 1 
vazifede güzel muvaffakıyetler 

temenni ederiz , 

1lfehmet Asını 

- Dün Kadınlar blrllg-inde Ufet f!alliıı H. tarafındrn Kadı~~r~· . ls an1 L ••• l .~e~edl işleri 
ve b\l meyanda sllt meselesi hakkında b!r- ~onferans verllnıiş~ .O l9~~ded&. 

ıteslmlerimiz konferansta btıhınanlan V& iffet Hallıtı Hr ım smJnektedif. 

Müttefik Ajanslar kongre
sinin dünkü son celsesin
de kongrenin tazimar tel
grafına cevaben Reisicum

hur hazretleri tarafından 
gönderilen atideki telgraf. 
name okunmuş ve hara

retli tezahüratla karşılan
mıştır: 
İıtanbulda beynelmilel A· 

janılar kongreılne, 
Dördüncü beynelmilel A· 

janılar kongresinin hakkım
da izhar eyledlti aanııml hiı
•İyata teıekkür v<!l 111uvaffa.-
Jrlyetlet t~menni ederim. 

clıii:umhur Gazl 
uıtafa Kemal 

Yoz iAtili pazar .. 
tesi başlıyor 

Ba§vekil ve H. vekilinin 
beyanatta bulunmaları 
tahmin edilmektedir. 

An kara,3 O( \' j!kıt )-:\ lcclis tc 
pazar gUnii Ilariciye Y ckilimi
ıin, pazartesi günü Başvcki
lirnizln beyanatta bulunacak
ları tahmin ediliyor. 

l\Iecli~ pazartesi günü 13-ew 
KAzım Paşanın nutku ile tatil 

edilecektir. , K.Azı~ Paşa çar
şamba günü lstanbula hareket 

edecektir. 

Avrupa ra bir ~ı· ı ·a
lı at yapa ca/,: 

Ankara, 30 ( Vakıl) 
Dahiliye vekili Şükrii Kaya 
Beyin meclis ta tilinde Av
rupaya gideceği anlaşılmak
tadır. 
Meclis matb'a;;-müdürü 

Ankara, 30 ' \ akıt ) -
l\Ieclis nıatbJa.;ı ın udürü 
Sıtkı B. ! ştifa ctnıiıtir. 

Sefirlerin ziyareti 
Ankara, ·30 ( Yakıt ) -

ltalya, ' Ru~, !\la car, A iman 
. sefirleri 11. vekilini ziyaret 

ettiler. 
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Yazan 

AYHAN 

alacaklı 

an. Paşa 

eti 
... 

devletler 
, Meb1uaİarı evlen .1 ı 
1 

. meğe teıvik 1 

'1· I i Erkeldiği aııla, dinle önce 
Erkeksen ejle< sevin de evlen 

; lı görmeli, sözle erlık olmaz 
Yıpratma vücudu, zinde evlen 
Bahtınla atıl cidale, cenge 

JJfalı]JllS nıiişürün oda 
Dört elle çaLı. dıdin de evlen 
Kurtul fil l.ek&r byaletinden 
Bir parca temiz giyin de evleıı 
Adem gıbi dGr olup cinandan 
Kala ... da •A•ç dibinde evlen kapısında 
llm uAruna f.akitehre gitme 
Miiııılcünse gidip le çinde evlen 
E~lenıneAe geldi dehre erkek 

J\Töbetçi asker çok iyi tanıdığı nıtthafız 
paşanın oğlunu görünce pa:ziyet aldı 

Nen vana edıp rehin de evlen 
-73- Et lokması yerde kanlanır:sm 

Cuma günü paşaların hepsi 
~~klarında bulunurlar. Mek
tuplan ellerioı:: teslim edersin. 
Kasıl? 

-Olur baba evvela paşaya 
haber verelim. 

- Bu gece yatsu namazı 
\·aktında yanına git. Benden 
scllm söyle iki ellerini öptü
ğümfı anlat. .Mektuplarını 
gece cliy:ılı çekildikten sonra 
yazsınlar. Sabaha karşı alınml 
Mahmut oğlum. Yanına bir 
kat siYil elbise de al. Vapur
dan sivil olarak çık. O zaman 
tanmma7.sın. Haydi. Allah 
muvaffak etsin. Hazırlık gör. 

Alış:ım çabuk geçmişti. 
Yatsı vakti çatmıştı. Kalede 
ezan okunuyordu. Süleyman 
paşanın bütün muhafızları 

namaza gitmişlerdi. 
Mahpus müşirin oda kapısı 

önünde yalnız bir nöbetçi 
kalmıştı. 

Hüseyin paşanın oğlu mü
lhim Mahmut bey Süley
man paşayı görmeye geli
yordu. 

Nöbetçi esker çok iyi ta· 
nıdığı muhafız paşanın 
oğlunu görünce vaziyet aldı. 
Mahmut bey içerJe Süley
man paşanın yalnız olup ol
madığını öğrenmek istedi. 

- Oğlum. !çcrde kim 
var? 

Diye sordu. Nefer: 

- Kimse yok efendim. 
Cevabım verdi. 
Tam içeriye girilecek za. 

man idi. Ma!ımut bey kapıyı 
nırııp ses aldıktan sonra 
Stileyman paşanın yanına 

girmişti 

Süleyman paşa yatağına 

uzar.mı5tı. Böyle zam:ı.nlarda 
başı bJğiı olanlar ne yapar
lar.·a o da onu yepıyordu. 
pni: Dü~i'ınüyordu. 

- Gel oğlum Maharnt 
L'ey. Bir şey mi Yar? Peder 
p.ış.ı nasıldır bir kaç gün 
oluyor ki görüşmekten malı
nım kaldık canını. 

Dedi. Ifakibt öyle idi. 
Rif.ıt paşanın Çıınakkcleye 
ay.ık bastıgı günden beri 
l lcı,,cyin paşa ile görüşme

nıiilcrdi. 

lııgiliı anıir:lı •Komıncrcl• 
Jlüscyiıı paşayı ziyarete gd
diği glın Süleyman paşa 
kırının iç tarafınJ.ın hem 

.mı;ralı, hem ,•e Hüseyin paşayı 

ı;ı,rıııüştü. Bir daha da gö
ruşcmcmişlerdi. Rifot paşa 
gdip Süleyman paşanın mu
hafızlıgı vazıfc~ine başlamıştı. 

.\!ahnıut bey sesini alçal-
dJr;ık cevap verdi: · 

- Paşa efendimiz. Peder 
ellerinizi öpüyorlar. Bendeniz 
1stanbula gideceğim. Bir 
emriniz olursa ifasına her 
sıı:etlc hazırım. Şayet "bazı 
taraflara hususi mektup filan 
pzıimak arzu buyruluyorS'iı 
efendim ... 

- ya.. Peder paşa mı sizi 
gönderdiler oğlum f 
- Evet paşam vcfrii 

nin mal4matı o1mıy1 
Süleymtı\ paşl b 

ıçın duralayıp düşünür gibi Kauap kızı al, Eğinde evlen 
olmuştu. Aldınna Gavur mu. Müılüman 

Acaba bu yüzüne gülüp Bir yol bulup ayn dinde evlen 
Qiç yol-tan hizmet teklif Evleıımeğe cür'et iıte< amma 
edenler de ötekiler gı"bi süt- At korkuyu, ol metin de evlen 

, Bir baıka11ıun ıüzüyle alma 
süzlerden olmasınlardı '1 ' Kendin ara naı.eninde evlen 

- Oğlum teşekkür ede- ' Küraiye çıkup ta mantar atma 
rim. Lakin benim yazacağım Beyhude yorulma, in de evlen 
birşey yok. Öyle söyleyiniz. Söz istemeden uıanmadın mı~ 

- Paşa hazretleri bende- Giı iste bir ay izin de evlen 
niz bir hizmet olmak üzre , Her davete zevceıiz gidilmez 

: 'ı Bılha11a bunun için de evlen 
mahsusen efendimiz için gi- Şalvarh zamanı hiç diJ.ıünme 
diyorum... Rica ederim em- T ole sırtına ilmokiıı de evlen 
niyet buyurunuz. Birşey ya- J / s..1 a~ıdır dıyip teehhül 
zılacaksa emir buyunın. Çünkü Vu ~me, al upirin de evlen 
şimdi namazdan çıkacakLırdır. , Mini değil ızdıvaca 111ma 

Mahmut beyin bu son SÔZ· Sık sık yutuver l:inın de evlen 
Müıküloe sıcakta çifte yaımal: 

!eri Süleyman pa}aya emni- Sobreyelode erbain de evlen 
yet verir gibi olmuştu. Muılak edıhr yakın da tevzi 
E,·et, Hüseyin paşanın şim· Bin bet yüıil al pqın de evlen 
diye kadar bir namertliğini Yıllık para artacak dıyorlar 
görmemişti. fazla olarak iyi- Artık o zaman tepin de evlen 
!iğini görmüştü. Meb'uaıı ·~k durur bu meydan 

Sanki lstanbula damat Tut tevıeni bahb, bin de evlen 
Gaaıiye ıııukallit olma ıinlıar 

Mahmut Celaleddin paşaya Ol acı.ine mutmain de evlen 
bir mektup yazarak halini 

1 
Halık gibi tek kalış onundur 

anlatsa ne tehlike hasıl ola- Çıft oım.ğ• et yemin de evlen 
bilirdi. Evlenme~e bak kuzum SUreyya 

Zaten damat paşadan başka Gir borca bir evedin de evlen 
dostu da yo1.1:u. Boş yere Leyl!nı bul ey zavallı Mecnun 

F erhada uy al Şirini de evlen 
Hüseyin paşa ile oğlundan Hamdi! sana benzesin refikan 
şüphelenmegc bir sebep Tombulca alıp yerinde evlen 
yoktu : Reltannı ıev~im Selahl 

-Mahmut bey sizin feda- Kendin gibi bul tekin de evlen ı 

karlığınıza peder paşa haz. V aııfl, y•li}ir bek&rlık artık 
retlerinin insaniyet ye fazi- Bük boynunu şöyle ılnde evlen 

Bır dılberi bivefayı sev de 
!etlerine teşekk-ür ederim. Yan at~ git serinde evlen 

Damat Mahmut paşa haz- Aldın, yüıüdün Cama! Hümü 
ret!erine bir mektup yazınak Atiden olup emin de evlen 
isterim. Aynca aileye dahi AHeı beni ey edibi aı.am 
yazacağım. İli: ö= di4ün derin de evlen 

- Bendeniz sabah nama- SaHetl Hadi sen de ya veldl o 
zından evvel gelir alının 1 y • El.;i olup Pel:iııde evlen~ 

efendim. ı Bir def' ada Arhinde evlen . 
sım! sana bir ı;!züm yolı: anımı : 

Müllzim ıiahmut bey fazla · Yorgun gidecek ~u Halı.in Tank 
duramazdı. Deıhal çıkıp . Y a~u! nefes al. gerin de evlen 1 ~ 

Ey ıairi hoflle'H Al.li / ı 
Hacklinte kaçıp ta Hınde evlen : 

gitti. 
l\Iahmut bey giderken 

kimseler görmemişti. 
Süleyman paşa odada yalnız ı 

lm 
. 1 

ka ıştı. Herkes yatıp el:ıyak , 
çekildikten sonra damat 
Mahmut paşa ya çok acı bir 
mektup yazmıya başladı: 

• S.Jds es cünden fHrldır ld burada 

Wr cam •• ınüttoltem aU>t mabpaa ol· 
tlu.:n.Benl lhUl"!a.n men •• muhaberedeu 

maMlun eltlleT, V altdemle çocuklarıma 

iki ••ta btr ktiıt ıandermelc hukukun· 
dıcı da l•k.atedUdim. 

Haldkau blldlftal& halde boadealxl 
bu dilfman.lana pellÇQl ıadriwle buak
mata acaba tlmel merhamet ve tn•afı 
falıhnaneleri aaıd kıall olu,._ ? 

Actz. kaldun. Biçare dllttü1n. lkke ... 
lere mib.ahud bUyilkJUk tanuhr .• 

Diye çok düşkün şeyler 
yazıyordu.Aılamcağazın zihni 
bu derece per~an olmuştu. 

Şu satırları ihtimal onbeş 
gün eve\ Süleyman paşaya 

sösterip: 
Bunları sen yazacaksın paşa .• 

Deselerdi söliyenin ağzını 

yırtardı. Ah... Felaket bir 
kere çatıp insanın aklını yagma 
etmeye kosun.. Adama işte 
böylesine şeyler de yazdırırdı! 

(Bıtmedı) 

Do~umlnr 
Borsa başkiltibl Hakkı be

yin yeğeni ve Baba eski or

man memuru Ziya beyin 

refikası haoımın bir çocuğu 

d!lnf&YI gelmiştir. Yavruya 
uzuı\ dıııurler ~menni ve 

ebeveynini tebrik ederiz. 

§ lztnlr Amerikan koUejl 

Saz \airi, bul da bikri rl'aımnun 
Turanı bırak, Şebinde evlen 
Git dul ara Bayezitte İhsan 
Uy tab'ına, hot geçin de evlen 
Asal! kınlıp dökülme öyle 
Venin sana hak beyin de ev 

Atiyi düıünme çiftçi Meb"us 
Ek tarlayı, biç elcııı de evlen 
Burdurda ıerelli bir düğün yap 
Hiç sorma neden niçin de evlen 
Yahu! Atalay, biru kalaylanl 
Süslen aııcılc, ıilin de evlen. 
Ey lişılr. garp h&ce Fehmi 
Bul cariyeyi !atinde evlen 
Sıhhi)"e Vekilli at inadı 
Evlenm* tutma kin de evlen 
l.meı Pııta evli olmuaydi 
Derdim ki tiren içinde evlen 
Geçtikçe lr.atar her ıehirinden 
Millet desin aferin de evlen 
Paf&yı vatan Rew Mecliı 
İkbali edip gelin de .,.len 
Ey zadei Osman, ey cinn bahtı 
Sen istediAfn ı.eıninde evlen 
Yok korkusu flir'n T okaıtan 
Git Mustafa sen de inde evlen 
Meclmek evhler de durmaz 
Gw hele bir deıin de evlen 
Evlen demeden Nihat usandı 
Y olı: bir diyen ah o rinde evle 
E.vlenme zamanı geçti sanma 
Evlen de ıu ya bu ıinde evlen 
Evlenmek oluna böyle olsun 
Sahir gibi ellisinde evlen. 
akara S ma11• 1929 bir lllk&ı.. sün 

Halil Nihat 

Türkçe muallimi genç şair

lerimizden Necmeddin Halil 

Beyin bir kız çocuğu doğ

muşıur. Ebeveynini tebrik 

ve yavruya uzun ömürler 

temenni ede~ 

M Ti mı 

mütahassislarile M. -Saht arasında 
Bir itilafa doğrumu gidiliyor? 
Nihayet rakamlar 

etrafında uyuşuldu 
Paris, 29 (A.A) - Gece umumiye~e rrütehassıslar müza· 

lı:eratın mahsOs bir surette terakki elmİf olduğu milteleası 
dermeyan edilmekte idi. Yarın gerek tenvi taksitin ve gerek 
Yung planının tatbilı:ıkl tarihi hakkında bir itilaf husulünün , 
mümkün olup olmıya~ anl~ılacağı. zannedilmettedir. ~r 
itilaf hasıl olursa dainler, hemen M. Schacht ın ihtirazı ka
yitleri haklı:ında müzakerata baılıyacalı:IM ve Almanlara yarın 
veya öbürgün cevap verebileceklerdir. Bu sureıle haha sonuna 
d$u ests itibarile bir itilaf husul~ müınl:üıı olacak ve ancalt 
umumi raporıın metnini lesbit etmelc kalacaktır. 

Paris , 30 ( A.A ) - Gazeteler raltamlar hakkında nihayet 
itilll hasıl old~nu memnuniyetle kaydetmekte , ancak Alman· 
farın ileri sürdüğü ihtiraz! kayiıler ıle müttefiltlerin de~yan ede· 
c:elderi ıarılar meselesinin henüz halledilmedij!inl il!ve eylemelı:tedir. 

MezkQr gazeteler bu sebepten dolayı müzakeresi icap eden bir 
bç nokta daha kaldı~nı yazmaltt.a, faltat §imdiden husule gelen 
itilllın umumi bir uzlaımağa başlangıç olacağını bildirmelı:tedir . 

Paris, 30 (A.A)- Alacaltlı devletler ve Alman mütahassısları 
arasında hasıl olan ııılıf Almanyanın ifa edeceği senelik tal.it 
yelı:ununun 2 milyar 50 milyon olarak tesbltl ve dawes planının 
1 eylüldan itibaren tatbilı: mevk• inden kaldırılması esaslarına 

müstenittir. 

Londra,30(A.A)· intihabata sa
bahleyin saat7 de başlanmıştır. 

Loodra, 30 (A.A)- Yarı- 585ıi muhalazalır,569zu amele 
ısından fazlası kadın olan 28 fırkasını monsup.S 12 si liberal, 
milyon müntahip • nagehzuhor 529zu müstekil ve 525 ıı komc• 

birfey olmadığı takdirde • lngil. nlstUr. 
Parl!ınentarizimin hakıkı va-

terenin gelecek teşrii devredeki 1 1 
tanı olan ngillerede ngiliz va-

multadderatını leyin edecelı: 
tandaşlarına terettüp eden 

olan rey puslalarını bu gün rey medeni vazifelerin en büyğü 
sandıltlarına atacaklardır. Bu addedilen rey vermek vazilele-
son günlerde fevkal&de şiddet· sini ifa edebilmek için memur· 
lenıniı olan \"e herblri kendi !ara, mi: 1 hdimine ve ameleye 
siyui akidesinin muvalfakiyelinl büyük ıeshilat irae edilmiştir. 
temin etmek için adeta fevk.al· intihabatın ilk neticeleri ge-
befer bir faaliyet sarfeden ve ce yarısına kadar malom olacak 
halen sarletmelr.te bulunan muh- ve hemen ıelszile butün dünyaya 
telif fırkalar rü~sının tahammül bıldirilec:ektir. Milntehiplere hita· 
kuvvetini çetin bir imtihana ben bir beyanname neşeden 
maruz bırakan intihabat müca· M. Baldvin bu beyannamesinde 
delost . bugun son haddini muhafazakarların programlarının 
bulmuıtur. Par'&mantonun 607 şu iİI kelime ile huliıs:ı edile· 
azalığını ele geçirmek için biri· bileceğini tekrar etmiftir: Sulh 
birile çekifen 1719 namzetten ve say. 

VAKit 
• 

3ladçte: ( 
" 
} «Londra» Ote!i~in sabık Pariste,alacak!ı devletlerin i 
~ müsteciri Kofakosun dava- mıırahhaslarilc 1'1. Şaht :ıra- ~ 
( sınd~ ~ün sindiklcr şahadet sında rakamlar üzerinde bir ~ 
- etmıştır. itilaf esası elde edildiıti ha # 
~ + Yazına taciri Kemha- her verilmektedir. ~ 
~ cıyan Ef. nin kasten yangın + !ngiltcredc umumi ~ 
i davası tsçil olunmuştur. intihabata dün sabah başlan- ~ 
§ + Darülbedayi sanatkar- mış Ye gece yarısı netice ~ 
\ lan dün lzmirden gelmiş- alııımışlır. } 
J !erdir. ı:-·ın~·--··m:ı::ı:·-:::ım::ıı:ı= 
~ + Varşova tütün sergi- dü;°; toPt;;,;;;;~ Pe):a~i Sefa, ) 
J sine tütün inlıirasrı bir heyet Kemalettin Karni, Refik ~ 
! göndermektedir. Ahmet, Halit Fahri beylerle? ff 
~ +Güzel san'atlar birliği Suat Den·iş hanımı idare ~ 
~ edebiyai şubesi kor.gresi heyetine intilı.ıp ;Jtmiştir. 1 
nıııuıııuıuuınııınıııııııııııııııtıırıtırııııımı!1111ıı111ıı1111ııı1111111111ıııı11111uuı1ııı111, 1111111 141111ıı1 1111 ıuuııt111 rı11uıır.; 

Ucuzluk müsabakamız 
Gerek karilerimiz, f!erek müesseseler 
tarafından büyük allkn ile karşılanıyor 

Gazetemizin il le say-ıfas1111n ba1Hnda 
bir kupon goru yorsıaıuz ; bu kupon 
uzllclıık 1niisabak.anıı=:1n bonoszıdıır . 

Ucu=:luk bonosunu kesiniz; satın ala -
cağınız eşya için " VA K/1',, karilerine 
tenzilat yapacaklarını ildn euiğiıniz dı'i.k
kan ve 1nağazaarı tercih ediniz; pazarlığı
rııı::ı yapınız, eğer fiat ınaktu ise hesabı -
nı::;ı ona göre görılnı'i:::.; nihayet ga:<'tede 
ilan edilen nisbettç tc11::.ilc1t yapıl ı!tas! içi;ı 
para ile beraber kuponu ~·ei1rıt:::.. Karileri -
nıize tenzilat yapacak olan diikkdn cıe ma -
ğa:zalanrı listesi ..j üncı"i SGJ'ı/runız<ladır . 

Kristof Kolomb 
• • 
ıçın 

dikilell abide 
• 

'' • 

[ADLİYEDE] 
Kofakos 

Dünkü muhakemede 
sindikler dinlenildi 
l.tnnbul a~r c.:7.a ınahkc· 

mc;indc düıı birbı; mtıhiın 

dam rli'yct CLİ;m:ştir. 

"Londra,, ot·liııin sabık 
mlislcciri Kofakı,,ıı ı katilden 
muhakemesinde 'i'!hitkr din
lcnilmi~tir. 

Amerikadan Avupaya bir tayyare uçuyor 
Oldorchard, 29, ( A.A) - c Sarılı:uı > tayyaresinin Fransız 

piloılarile •Green-Flash• tayyaresinin Amerikan tayyarecileri bu 
giln hareket için yapmıı oldokları pek okadar memnuniyetbahş 

1 ' olnııyan tecrübelerden sonra yarın sabah saat 8 de Avrupaya \ • 
müteveccihen yeni bir !ayran teşebbüsü yapmak ümidindedirler. 

13uıılar ar:ı;.ında Ko[ako>un 
masma nit muamelatı t:.tki!c 
eden oindikler şahit sıfatilc 

diıılcnilın\,ltr, otelin maktul 

Yeni komiserler hey'eti kimlerden mürekkep? 
Moskova 29 (AA)- Tas ajansı tebliğ ediyor : ,,M. K~ini~, i 

M . Patrovski Çervlyakof , M . Musabekol , M · Khocbeıof ile 
M. A.itakof merkezi icra heyeti reislıklerine , M. Rıkol komiserler 
hey'eli reisliğine , M. Çlçerin hariciye, M:. Vorochlof harbiye , 
M. Roudzoutak münakalat , M. Mitoyan ticaret , M. Briouchanof 
maliye , M . Anlipof posta , M • Ouglanof mesai komiııerliklerine 
ve M. Kouibochef milli ıkıısadiyat alt meclisi reisliğine intihap 

oluumuşlardır . 

·~ mecruh mtbtccirkrilc 
Ko!akos :ırasımlaki iflas da
•:ası, mLtckalıii ,.~Zİ)'Ctlcr 

!ıakkında kcı:dikrhdl!'"I ına

!Uınot nlınm,~tır. .hukat Sıd
dık S:ımi fi. de ~dıadct ct
mi-;-tir. 

:lluhakcmc, lı~.Irn bazı şa

hitlerin celbi için blııııştır. 

''arı:tı asır cv~f'..:i 

VAKiT 
31 Marıu :811 

Fransızlar M. Snovdene cevap veriyorlar 
Parts, 29 ( A.A ) - M. Snowden nin iddialarına cevaben 

maliye nezareti tarafından neşredilen bir tebliğde • Caillaux-Chur-
chill > itil&fnamesinin tasdik edilmemiş olmasına rağmen Fransanın Mektebi ha.rbiyei 
evvelce tesbit edilmit olan senevi talı:siıleri lngiltereye tediyt Şltluıne miiniehi sı-
etmelctcn hali kalmamamış olduğu beyan edilmektedir. Fransa nıf talebesinden 
1919 ııenesinden beri takriben 128 milylln lngiliz lirası tediye yiiz on efendi ile 
eımiştir. Vaktile Kristof Ko1or bir hoca ve bir de 

Pariste bir sinema kongresi toplanıyor un Yenidünyayı keşfetm~" muavin ve biraz 
üzere bir gemiye binerek zabit bu g:in Sfr-

Paris , 30 (A.A)- Haziranın üçünden altısına kadar Pariste hareket ettiği Palos şeh- • d keci ıstasyonun an 
topl•nacak olan beynelmilel sinema kongresinde Avrupa millet- rinde son günlerde büyük şimendifere raki-
ı d 24il Ü 1 ·J d k 1200 hh b 1 ktır bir abide rekzolunmuş ve erin en n emsı e ece mura as u unaca • ben Makrı kliyüne 

B l h k b d k 1 ld 
bu hadise lspanyalılarla 

ir e asa ası yan ı Ü o Y Amerikalılar tarafından gidip tahsil eitik-
Varşova, 29 (A.A.) - Staniolaw eyaletinde hin Niznlow müştereken tes'it edilmiştir. leri fennl nebatatın 

kasabası bir yengın neticesinde kamilen harap olmuştur. Resmimiz "Gertrude Van· feşrihini icra cde-

d 1 ld l k b k derbilt. tarafından yapılmış kl d. 
A aman O•• u""ren, ev eri yı an ir asırga l.;!:~~=~=::;::;.,::::c:e:e:r ;:-1:'"·====t olan bu,.abideyi gösteriyor. 
Berlın, 29 (AA ) - Manille den bıldiriliyor: Leyte adasını 

mü ıhıt ıurctte tahrip elınlf olan bsaga, yüz klJiden fazla lı:ımsenın 
ölümüne ve binlerce kıtıoln aıeslı:enstz lr.alınasına atbebıyet 
vermlftlr. 

V a1demaras suikast maznunlanna karşı 
pek şiddetli hareket ediyor 

Berllıı. 29 (A.A.)- Gazeteler, Kovnodan istihbar ediyor: 
Bütün siyasl hrkalar M. Voldemarasa siyasl müttehemleri 
divanı harplere vcrmiyerelc nizami malıktmelere sevketmesl 
hususuna muslrrane tavsiye etııılflerdlr. Bn teşebbüse ra~cn 
M. Voldamarasa karşı yapılan suikast teşebbüsüne ıştlrak ile 
maznuu bulunan 14 mJcbenln askeri nlzamata tevfikıı] ~-
ca mahkeme edilecekleri haber verilmektedir. Bu telelılınln 
cümlesinin idama malıkQm edilmelerinden kG•kulmaku.dır. 

Eıbie.tna bir roma3 Reşa~ Nuri ~ 
nın ~ 

en son ve en kıymedi eseri 

Yu~ru~ Dö~ümü 
8 Hazirandan itibaren 

b.!J "Vakıt,, tal L.. _Bl_r_~_he_"'_er _ _.J 
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DAH ·r1miimrt-

Tekyrrür ama nasil? L 
T arihi, tehrriır diye 

tıırif ctkrlcr. Buna her
kes ha rntında hak Yer

mhtir. lfü 'ak'a olur, bunun 
me<cl;\ iıç yüz sene C\ Yel 
lıilmem neredc ~eçcn bir 
'ak'aya hm·chuYe>ine lıcn
zedigi sıiylcnir, e,f..i kitaplar

dan ~ahitkr dinleterek ifüan 
m;ıt edilir. l·:, et, hu lıiıylc

<lir. \ ltıııaka~aya giri~mck, 
ınti~cııc~Jcrin nıc~hur nıli:-;a

' atını yeni ha~tan bpata yel· 
tcııı:ııek .c:ihı bir ~ey olur. 

r h'le ama hu tekerriirlc
rin tİe bendin~ mah'l1' bir 

takım tahaflıklaı~ rnr. (;erçi 
\·ak'a aynen µ;eççr, de~i~me7. 

1 lamı ;.,,Jıne ı:ene o, şahıslar 
da aYn dır. Yalm7. roller de

j!i~ı ·cır. Ceçen pin .\nkara 
caddesinde herkesin güzu 
<inünde oynamın dram mı 
komedi mr oldui!;u hirdeh
lıire pek de kestirilc.ııiycn 

hir perdelik piyes i\tc yu
karda bahsi .e:cçeıı tarih te-

kLrriınııılııı ters bir tezahıırudur. 
Bir kadın, rnkakta bütün 

şehir kalahalıgıııın huzurunda 
kocasını diınııu~. Cazetelcre 
a1'sedeıı ~ekline h:ıkılırsu 
bu c:ıilıinç h:ıdi,;enin içinde 
derin hıciaların ı<izli oldup;u
na da hLikmedilcbilir. Fakat 
ben hn y:ırnlı ııokrnlardan 

uzak durarak <.ıde 'ili tcker

rLr keyfiyetini tahlile çalı~a
CTl~ım: 

Eskiden kalma eserlerden 

bazıları, dedcll:rimi;dn aile 
derelerinden iistii kapalı bir 

taı Gıla bahsederkr. 'Lkcrriir 
için onlardan ~ahit getirnıi
yeee~im, fakat nıeııı'chtin 
husu,;iyctini lıcnıı/. hiç bir 
kaleme ırnsip olmıyan bir 
kunctlc çizen ,\ hmct Ra>im 
hey üstadımızın yazılarında 

bcıl misal ,·ardır. 
O, \·rık defa ,okak lıo~an

malarını Ye o boşanmalara 

takaddı:m eden dayak hadi· 
selerinc daır bedii le\'halar 
resınetmi~tir. Fakat biıtün hu 
tablolarda dayak atan erkek 
dayak yiyen kadındı. 

Devrin de~i'itiıtine i~te bir 

mi<al dada... Siz ~imdi gelin 
ti~ tarihin tekerrürden ibaret 
olduguırn iııkdra kalkı'iııı. Te
\·ekkeli kaılıııfor siyasi hak 
istemiyorlar._ f\ir glin gele
cek bunu gRlitıa bizden dö· 
\'e dü\'e alacaklar ... 

. J ... _ ı l 
~ -

Darül bedayi 
rı) t L.ır. tı lılrın1.•i s hHr.n;ııd;nhr 

polis memurları tahtı mu· 

ha fazaya almıştır. 

San' atki'ırlar Kıbrıstan tek.' 

rar !\!ersine dönmüşler, 

ordan belediyenin daveti 

üzerine Antalyaya gitmiş

lerdir. Buradan İzmirc ha
reke cdilmişlir. San'atkarlar 

lzmirdc geç·en sene bir oto
mobil kazasi neticesinde 
yara!anarak ölen eski Da-

rülbc<layi san'nlkarlarıııdan 

Adilin m~zarını ziyaret et

mişler, ve mezar üzerine 

bir taş yaptırmışlardır. 
san'atkarlar ağustosa kadar 

is.irahat edecekler ve 15 
a6usıosta Karadeniz turne

~ine çıkaca!dıırdır. 
=- .. --

Edebiyat kongresinde 
-

Şubenin daha fazla faaliyet gösterebilmf:sini 
teminen iki neşriyat heyeti teşkil edildi 

-- ---
Kongre üazi Hazretlerinde arzı 

karar vererek dağıldı 
tazimata • 

Güzel .an' atlar birliği edebi

yat şubesi heyeti umumiyesi 

dün içtima etmiştir . Katibi 

umumi Peyami Safa B. edebi

yat şubesinin teessüsünden beri 

yapılan işleri anlatm11 , bu me

yanda verilen mü•amereleri , 

Yunus Emre ihtılaline iıtirak 
edildiğini, memleketimize gelen 

Ükraynalı edebiyatçılara alaka 

ve hil'DÜ kabul gö.terildiğinl 

zikretmiş, maAmalih idare heye

tini tctkil eden zevatın bir kıs· 

mının fstanbulda bulunmamak 

veya içtimalara gelememek gibi 

sebep ve mazeretlerinden dolayı 
idare heyetinin icabı derece· 

sinde faaliyet iösteremediğini 
söylemiştir . 

Müteakiben ni7.amnamenln 

bazı maddelerinin tadili ve şu· 

benin daha ziyade faaliyet ve 

hareket gö 'lerebilmesinin temini 

me\'zuu bahsolmuştur . 

Bu arada Relik Ahmet" B. 

birliğe memleket edebiyatına 

mühim mevki sahibi bazı zeva

tın alaka göstermediklerini , 

bunun sebeplerinin taharri ve 

izale edilmesi lüzumunu ileri 

sürmüştür . "! 
Peyami Sala B. birliğin bütün 

zümre farklarının ve san 'atı 
telakki tarı ve ayrılıklarının 

fevkında bir edebiyatçılar yurdu 

olduğunu söylemiş!, memlekette 

edebiyatla müştegil her zatı hiç 
bir ayrılık gözetilmeden sine•inde 
birleşmif görmekle birligin ifıi- , 

har duyacağını ilave etmiştir . 

Nizamnamenin dünkü tadilin· 

den· sonra aldığı yeni şekle 

göre birlik edebiyat şubelerinin 

dörl heyeti vardır . Bu heyet· 

!erin birincisini hami azalar teş· 
kil etmektedirler , 

E•asen Gazi Hz. edebiyat 

şubesinın hami rei<liğinl lrıtfen 

kabul etmiş bulunmakıadırlar . 

Hami azalar da maarif vekili 

ile edebiyatımızın en kıdemli 
üstatları olan Abdalhak Hamit, 

Sami paşazaJe Sezayi , Halit 

Ziya ve Hüseyin H.alıml beylerdir. 

Güzel s•n 'atlar lıirli~ı ede· 

biyaı şubesinin ikinci heveti idare 

mecli<idir, lıu id.ıre heyetine 

de dün Peyamı Sala, Kema: 

lrtrın Kaıni, Rdık Ahmet, 

Halit Fahri Beylcrlr uat 

Derviı Hanım intihap edilmiştir. 

Birlik edebi','at şubesinin 

faaliyelini ve umuınlyetle . ede

biyatımızı memleket dahil ve 

lıaricindo tamim elmek için 
biri dilimizle, öıeki ecnebi li
oanlarile neşriyat rapmak uzere 

iki encümen teşkii edilmiştir. 

Türk dilinde ııeıri)•aı ya

pacak olan heyr.le Y akup 

Kadri, romancı Reşat 'uri, 

Orhan S~yfı, Yıı f Ziya, 

Burhan Cahil , Abidin 

Davcr, lbr· 1,inı ı ecıni, 

İzzet, ı\hmet lıid•vet, 
Etem 

Sadri 

Etem, 'azım Hikmet, Selami 

izzet, İlhami Sefa, beyler ve 

Sabiha Zekeriya hanım intihap 

edilmişlerdir. 

Ecnebi lisanlarında neşriyatla 

bulunacak heyete Ruşen Eşref, 
Vedat Nedim, MehmetNurellin, 

İzzet Melih, Fransızca Milliyet 

tahrir müdürü Reşat Nuri , Vala 

Nurettin, M.Zekeriya, 1ahitSırrı 
beylerle Sua:Devriş ve Mebrure 

Hurşit hanımlar intihap olun· 

muştur. 

Edebiyat şubesi dünkü umu· 

mi lçtimaında Reisi cumhur 

hazretlerine arzı tazimat edilme· 

sine karar vermiş ve müteakıben 
içtima hitam bulmuştur. 

Kadınlar 
Süt işlerini biz 
ıslah edecegiz 

diyorlar! 
Kadın birli~indeki 

konferans 
Kadınlar birlij!;inde dün 

iffet l lalim 11'ınım tarafından 

kadınların bclcıliye intihahatı

na İ)tirnki ve kadınların be· 

Jedi Yczaili h:ıkında bir kon

fcras nrilmi~tir. iffet 1 lalim 

H. harbı uımııııiııin tc\·lit 

etıiği ikti<:ıtU bııhrnn yü7.ün

den kadıııl;ırııı i~ hayatına 

atıldıklarını, i~ lıay:ıtıııda hu· 

yiik murn[fakiyetlcr g;iister· 

diklerini siiykmi~, erkek !(ilıi 

çalı~an kadının siyası haklara 

<la malik olıırnsı Jazım!(cldi

!';ini, bu hakkın birçok me

deni memleketlerde tanındı~ 

fakat siyasi haklar,, lıdediye 

intihabına i~trakiıı her mem

lekette tckaddum ettilfini " , 
Tür!..iyedc de ayni yoldan 

ı:idiiccc~ini, k:ıdınlarııı bele

diye intibahına i~tirak hak· 

kının lıah~edilnıek isteııilnıc
sinin lıir ıırnkaddiıııe tc<kil 

' 
cttiı;ini anlatnıı~ \'C lıclediyc 
i~lerinde kadınlara dü~en , c

zaifin nelerden ilı:ıret olaı.:a
~ını i/. h etnıi tir. 

IHct 1 lalim l lanıma ı:lire, 
kadıııl.ırı lıcledı i~lcrdc en 

çok alakadar eden ~ lı hat i~

kridir. ~le eJ,\ kadınlar ço
ı:ukl:ırın pek m(,him ,Jıir P· 
dasını tL·~kil eden sutleri i>

!,\h etmelidirler. Sıtma ile, 

emrazı zııhreyiye ile muca

dclc umek, lıclediı e i~lerin
de kadılara dıı,ecek en bü

yı.k ':ızifcicrdir. 

lrfet ! lalim l laııııııııı kon-
fcran .... ı 
lılıyıik 

!'azının tarafımlan 
hır alaka i L' dinlL n· 

mi~ Ye ;cııııında alkı<lıııırıhtır . ., . 
~ -
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yollara düşer onun yüzünü 

bir görür gibi olurduni. 

Bazen akşam ezanından 
sonra onların evlerinin 

karşısındaki dut ağacına 
çıkardım. Karanlık basınca 
el ayak çekilirdi. Dut ağa

cında iyi bir çatal vardı. 
Onun üstiine çıktım mı 

kimsecikler beni göremezdi. 

Ben eTin yola bakan oda

larını adamakıllı seyreder

dim. 

• 

•• Cec<' -
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!'ös, kös Jöndii, Şevket· 
le birlik! e yüriidü gitti. 

Sonra onu aylarca gör • 

Sular karardıktan sonra 

ışıklı bir oda içinde insan 

daha güzel, daha hoş gör~-

ııı 

1 l E .p~--S_o_n_,_I1_a_h_er...,.l_,,eı_ ... _), 

E k k il. kt b' . ı Ajans O.yollarında 
r e mua ım me e ımız .· ... ur-L.-haslar.·· y k TA 

... lH• / _ eni teş iiat ve 
Dün kur •!utunun (83) üncü yıldönü- i 
münü güzel bir müsamere ile !es'it etti 

Oüıı, J,;taııbul r'.rkck \lıı· 
:ıllim nıektelıini'l kurulıı;ıını:n 

l{.l üncti yıl dünıinıunc tcsa· 

diif edirnrdu. 

Tıirk terbiye tarihinin bu 

mlihim \l' kıymetli ı<tııııi, 

mektep tarahnda:ı tertip o· 

lunan çok gıı7.cl bir nııisame· 

re ile tes'it olunımı~tur. 

.\lektchin eski ,mezunların

dan bir kısmı, Talim \ c ter

biye reisi :\khnıet Emin, 

\Ja:ı:ıi[ emini Behçet Beyler 

mü;amereye ı:elcnlcr :ırasın· 

da hulunuyorlardı. 

Program çok dnlı<tındu 'e 
hiitun numaralar ahenkli bir 

g;iızcllikle bitirildi. 

istiklal ve mektep mar~la
rıııdmı sonra mektebin ikinci 

müdürü kısa ve nıu[it bir 

tarihçe yaptı. 

\ihat Beyin anlattıklarını 

~öyle hulasa edebiliriz: 

"Turk ilim ye terbiyc,i 

medreselerde vasarkan 12!>0 
. ' 

tarihlerinde rncshur Kcınul 
' ~:fendi Davmpa~ada açtıj!;ı 

ilk mektepte ilk olarak tnrih 

ve e~ya dersleri okutmı)a 
lııı~ladı. 

Daha sonra 126.t senesin

de gene Kemal efendinin 
gayretile :.\luallim mektebi 

.. 
Ucret alan 
memurlar 
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Ru htısusııı ,·ııpılacak ol:ın 

şey cnakı ııakdiycmizin kıy

m~tine ııakise iras etmiyecek 

ahkamı ihth a etmesine çalış

maktır. l~haliıniziıı de bir az 

daha itina etmesi iyi olur. 

İnhisarların tevhidi 
lnhi;arların te\'lıidl 

hakkındaki halıcTicr? .. 

- lnhisarların teı·hidi de

"il briki bir kısmırııı lao·, 1 b , h 

me,·zulıahs( ılahil ir. 

Yeni !(Uınriık ta'ifcsinin 

tatbikinden sonra Şeker \'e 

petrol iıı hbarl:ırın ııı ,. azi yeti 

bir a7. nıe;kı ktıır. Bittabi hu 

;llali\"e \'ekil· lkı in ittihaz 

e<lec~~i karara tabidir. 

Hiifekaidin için 
_ /\\üte.aidir.ın yrni maaş

ları !ıakhınJa lıazırlaııan layiha 

ne oldu' 
_ !'\ütckaidiıı maaşları hak

kında lıazırlanan layilıa istilalıatı 

maliye komi ı onun ~aıı &eç

ıııi~iir. Bu kanımla ıııfılki ve 

asi eri ıııenı.ır!arlnr arrsıııda 

fark kalııııyacaktıı-. 

Layi1·a \',kil neyin tasl'iLiı:e 

arzoluııdıı" ta'l •Onra Vekill ·r 
ı,eyet.ııe takdiıı. e ilccek ı·e -
nıecli5ın gd ccı'< rnrH içtiıııa
ında nıü.:a' ere alııııacaktır 55 

nı ddeden i!•aret olan bu > a• 
ıımı memur ar !ıııkkırr la daha 

zi ade tcrfilık.irane ve •dılane 

nuyor. Hele insan uzun za

man özler, özler de birden 

bire görüverirse... ben de 

kızı görünce öyle oldum. 

Beri bir ki\teııı aldı, 
çenalerinı attı, dişlcrım 
zanrrırdadı. Ellerim tutun-

<> 

duğum daldan kurtuldu. 

Az daha Cu!:lbbbadak aşa
ğıya gidiyordum, güçle tu
tundum. 

KaÇ gece böyle dallar 

üstünde kuşlar gibi tüııek

!edim. Tek cin:.ı Jıakim ola

yım, tek onu ort~Jıf, açılar
ken göreyim diye •. 

tesi,; olundu. \lcktep mc~rıı

tiyete kadar a•"ır bir tcU

nıiıllc ya~adı. Bu zaman için

de !(elen miidıirlerılen ) ıah

ya dendi, Kem:ıl 'c Ccnlct 

pa~alar mektebe km \'etli 

tek,\ınlıl ve yenilik hayatı 

aiıbdılar. 

\luallim mektebi hakikl 

tek:lnı ii l ıın ıi ıne~rııtı ycttcıı 

sonra kazandı Yl:' asri terbiye 

,·asıtalarından en nıtihimnıi 

olan resim, el i~leri, musiki 

ve cimnastik gibi dersler 

mektepte bu tarihten :onra 
çok v;cni~ bir progrnmla yer 

buldu., 

Bundan sonra talebe tanı· 

[ından a~ız ,-e sazla muhtelif 

mw,iki numaralrı ynpıldı 'e 

talebe çok ıılkı~landı. 

Daha sonra '"insan sarrafı" 
komedisi lllll\ a[fakıyetlc tem· 

,;il edildi. Bu arada •· ,\\ual

lim _ tablosu talebeye çok 

takdir kazandırdı. 

\liisamcre güzel bir ham 

ile bittikten sonra tl:n·etlilcre 

mektebin muhtelif müzeleri 

g;ezdirilcli. 

.\luallim mektebimiz lıu 

8.J sene içinde mcııılekew 

(sooo) den fazla muallim 

)·cti~tirmi~tir. 

Kaldı! 
Fatih- Edirnekapı tramvayı 

bir hafta sonraya kaldı 

Fatih-Edimekapısı tram
vayının işlemesi 7 hazirana 

kalmıştır. Sebebi bir nok

tada birbirine yaklaşan 
tramvay ve telgraf telleri

nin bir konlakt yapması 
tehlikesidir. Bu teller ayrı

lacaktır. Geçen senenin 7 
haziranında da kısıklı tranı
vavının küşat resmi yapıl
mıştı. Bunun için bu tarih 

tercih edilmiştir. 

a.ıkaıııı ilılıva etın. ':tadır. 

Haziran maaşı 
- l lııziraıı ıııaaşı ne zaman 

verileceHir? 
- Biitçe mecliste kabul 

ve tas lıka iktıraıı etnıi~tir. 

\'alnız talı'ı ile ıneş~ulüz. De,·
lct matbaasına bcıı de biran 

ev\'el bitırilıncsi için ~ahsen 

rica etlıın. Cu,,ınrt~>i; e bite

ce' ini z.ııınederını, \'ıli; etl.mıı 

ın•rkcze uzaklık \C yakııılıgına 

ı:öre, \'ek:ilel, biıtçeyi Ugraf 
veya talıriratla dm.a teblil: 

eJcceklır . nu sııreıle h~zır~n 

maaşı geı::ıknııreccı tır. 

Kib~if fabrıkası 
- Sinoptaki kibrit fabrikası 

n:eselesi?. 

- fs'·i şirketle olan \"aziyet 
ht"nüz ır~işaf etııırnııştır. 

Vekil B. bir k•brit faliri\ası 

tes'smi arza etLycrlar. l a;at 

ban un nerede o 1 cağı heııtz 

t:ıayı.n etmenü~tir.• 

Alf Rz B. bugün Aııkara

,a d necektir. 

Bir zamanlar evden kaç

tım. burada güneşle yattım, 
güneşle kalktım. 

Kimse görmeden agaç

tan indim. dükkana gillim. 

Demirci dükkanına da 

onun ıçin gi<liyonlum onu 

benden ayrılmaz bir hale 

koyınıık çareleri düşünüyor
dum. 

Onun için diyoıdıım şu 

kar iki tepe.ye ta.:ıtan bir kule 

yapsam onu bu kulenin 

içine sa !asam. Alimallah 

kuş uçurmam diyordum. 

Diyordum ama kuleyi nasıl 

~ün Ankaraya hareket 

ettiler 

İstanbul, 30 ( A.A ) -

Mesaisi hitam bulan müt 

tefik Ajanslar konğresi 

azaları ailelerile birlikte 

bu akşam saat 19 da 

hususi trenle Aııkaraya 

hareket etmişlerdir. Müsa

firlere Anadolu ajansının 

murahhasları ve mihman

darları refakat etmektedir. 

• \nkara •• JO l \ uJ..ıt) \ u-

rııı ö~!edcn ,nııra -lnkarapa

Ja,ta apthlar murıılıha,l ırı 

şerefine l laridyc Ye'kili bir 

ziyafet 'erecek \ c mı.tcakt

bin murahha,Jar Cazi çif'i· 

/.';ini ziyaret ecle,·el,lcrdır. 

Parlementolar konferansı 

Ankara, 30 (Yakıt) ·- A· 

p;ustıısta Berlinde tııplanacal>: 

Bcynelnıilcl parbıncncul:ır 

konfcran,-ına mcdi,imiı,dcn 

\·a,,ıf (lzmir) den ba~ka ~Li 1;

rü (f\i~a 1 'urevp (T k.ıt) 

:\ulcyman ,'ey ket (.\ ııt:ıl y:ı) 
Beylerin namzctliklcri kona

caktır. 
----- - -

İ. vekilinin tamimi 

,\ııkıır;ı, 30 ( \"akıt) 

lkti'<ıt Yekili ş,,kır il i~e 
lı'ı~laın:ısı mtina'L·betile lıır 

taminı nc~rctmi~tir. --
Ucuz taksi 
Fikri kabul edilmedi 

1-:skl ot<>mobillcrin daha 

ucuz tabi ile piys•aya çı· 

karılm;ısı Ye bunıııı b:ızı fay· 
daları olac<1.~1 hcı·:ın cdilmi~ 

,.e Lıııaııet hunu tetkike ba~

lamı~tı. l lalıer aldı~ınııza 

büre J·:m:ıııet cnclimeııi ka
rarını 'crmi~ ye bunu mu

m !ık ı<iirmemi~tir. ehcbi 

c::'il:--cn antre ücretinin tenzil 
eı.lılmh lıulıınnıa,ıdır. 

Ynrıııdan itihercn lılitiin 

taksilerin, ~O dan 20 ye in· 

miş ~ekilde tadil cdilmi~ ol

ma<ı 1'1zım gclmckredir. Bu 

ickle rcayet etıniyeıı ~o[iir· 

!er i~knıektcn mcnedilecck

lcrtlir. 

Mehmet Emin B. 
Milli talim ve terbiye 

hey' eti reisi Mehmet Emin, 

teftiş hey' eti reisi Rıdvan 

Nafiz ve müfettişlerden 

Reşat Şemsettin beyler bu

gün ankaraya gideceklerdir. 

Yaprak 
dökümü 

8 haziranda (\1 akıt) 
sütunlarında 

~t1luri 
Beyin yeni rom"nı 

Bekleyiniz 

yapacaktım? Çocukluk bu 

insan dört başı mamur 
düşünemiyor. 

Ben çekiç sallarken hep 

bunları düıünürdüm. Bu 

kadar değil, dahası var .. 

Hayal bu ya ben kuleyi 

yapardım, kızı içeriye sak· 

!ardım, derken bakar, bu

lut gibi atlılar gelir kızı 
kuleden alııııya savaşırlar, 
ben önlerine çıkarını, hep

sile ayrı ayn kılıç kılıca 
dövüşürdüm, kiminin kelle

si bedeninden ayrılır, kimi

nin bilekleri kıl~larıyla Öir
tkile kopardı. 

muhasebe usulü 
/ B.M.Mcclfsinde ka· -' bul edilen kanun-
__!ar ve bütçeler 

.\ııkura, .. 10 ( \akıt ı -
Bll"im il. ,\ 1. ıııeı:lbinıle b -

kır umum ıııiıtlllrluı<;ıınlııı 

;),.,+ıı,l.t(J lira m1Nırıfat ,.c 

.ı.~+ ~-1 00 lira rnridattci:ın 

i:.ıaret 19 2'1 lıut~c,i, dev-

' et derıiryolları 'e li . 

nıan .ırı umum idare:'itıı tl'~

kilı\t \ e vazıkieı"ııe dair 

2.1 mayı' 'J'.14 t:ınh 1 102.t 

r •nu.rıılı k:ıPunuıı tadili lıak

J,ndaki .\yiha ile iclarcnın 

.ı:'l,.ışo,oou "ir:ıdan ibaret 

ol.ın ı ıı:ı•ı hLıtçesi ın[ı7.ıkcre 

,·e kalıtı! eılilmi~tir Bu mii

n:ısı:hc·t c • "ufia 'ekili Recep 

il. lıir nutuk ırat ~tıııi~ ye 

dcdct demir yolları:ıın dcdetit 

çok para s.ırfcdcn bir ida· 

re i oltlu~ıınu ve ıdarcrin 

usı:il) nıulıas~be nol,tai nat.1· 

rıııılan eyi bir murakabe 

altında lııılunıııaılııtı zan 

ve nlınıi ı:ünildligümi 

hıı zihniyetin o ıııue"t>cdcn 

o memleketteki brikrara 

ı e kıı n·ctinin ,cJ,\ıncti ııok

tal n:ızıırıııılan chcmiyetli bir 

zarnr olduğunu , Halbuki 

de\'lct demiryollarıııın usultl 

muhasebesi, muhascbd umu

miye kanununa tabi dc~ilttir 

ı·e dı:miryullarının mua-

mdatı hesalıiye>i de 'i · 

zcye tabi de~ildir p;ibl 

ruhu tırınalıyan \'C buı;[!n 

ııahRk yere bu mücs· 

sese aleyhinde bir ta-

kım ademi itimat fikır -

lcri tcvlidiııe >ebep olan 

zihniyeti o kanunda ruhun· 

dan bıı rnılilatlatla tamanı"n 

çıkarmtş oluyorıı7. denıi~tir' 

\'ehi R. bundan 'Onra 
esa<cn kendine nıab,tı.; usultl 

muhasebesi olan dcdet de

mir yııllarını'l yeni kaııımla 

usıılı.\ muhasebeve Ye \ i7.e

ye de tnlıi oldııp;unu, \'\Zanın 

hadcs,;arf ypıiacagım, nıccl'si 

ida;enin ıemaıııen kaldırıltİı"'ı, 
hır rııesa nı~di;i n! hir 

idare e· meni tc;kil edildı~ni 

soylemiı ,.e yeni .;cJ,il Ye 

re kilatt:ın bah<etnıi~tir. 
' -fstanbul hırinci /ica,~I rr.a ;k•· 

mr:•indm: Mahkemece ilanı ifl'ı

sına karar verilmiş olan Cemal 

\'e /\\üzaifer Beylere ait oıup 

Oalatadr Nişastacıyan 1 hıııııJa 

mevcut yazıhane eşı al rır.ın 

3 - 6 929 tarıhiııe n:üslJif 

p.ıLırtesi günü sa:ıt to;1o dan 

12 ye kadar ve labli clnıaJı t 
la! dinle anı takıp L ·en ı:1nlerd4 

furuht edi~ccğı il5n oluııı;ı·. 
--~-- -~ 

Bazan bunu düşünürken 

elimdeki çekiç örsten dışa· 
rı fırlardı. Kaç kere elimde

ki çekici ayağıma düşür
düm, kaç defa ustanın eli

ni yaraladım. kule yap:ı· 

madım, Kızı alamadım aıııa 

bir pıçak yaptım. Hem ben 

bu pıçağı yapmak için ne 

kadar uğraştım? ne kadar 

çalıştım. demirini kızğm 

ocağa soktum. 

Demiri kıp kızıl alev 

yaptım, sonra dövdüm, 

dövdüm, dövdüm.. Sonra 

suya soktum, eyeledim, bi· 
l Bitmedi) 

• 



• 

• 
eınır y ıı rıınız 

Liman ve sulama işleri __ .,._ _____ ----
Yakın bir zamanda Sivas, Samsun ve Mersine çelik bir 

yolla ba~lanmış olacak ve Sivas - Erzurum 
hathna bcışlanacakf:ır. 

Nafia vekilimizin nutku 
B. M. medi>iuin evelkı güıı

k"i celsesinde şimendifer, liman 
ve su k5isatı için 12 sende 
sa·t~dilnıek üzre . 2.JO) milyon 
iirn ~arfırıa dair mii!ıinı bir ka
ııun layihası rııiizakere ve kabul 
edilmiş ve Nafia vekilimi1 Re
cep B. bu nıün,ısebetle bir nu
tuk irat etıniştı. Vakit itibarıle 
inıkansızl;k yüzünden dünkü ga-

zetelerde derceJii eıniyeıı bu mü
him nutku buı:ıın aynen ııe~rc

diyoruz. 
Ankara, 29 (A.A) - Na

fia vekili Recep Bey de
miryolları, limanlar ve su 
işlerine dair kanunun mec
liste müzakeresine başlan
madan evvel bir nutuk irat 
rderek şimdiye kadar dev
letin iştigai etmekte olduğu 
demiryolu işlerine bu sene 
su işlerini de ihtiva ettiği

ni söyliycrck demiştir ki: 

- .... ---- - ---
limanının ehemmiyetinden 
bahsederek üç, beş sene 
zarfında şimdikinin iki, üç 
misli artacak olan kömür 
istihsalatının muhtaç oldu
ğu vesaiti tesriiye ve tes
niliyeyi muhtevi bir lima
nııı aynı zamanda memle
htin umumi muvazenei ik
tisadiyesi noktasından da 
haizi ehemmiyet olduğunu, 
Mersin ve Samsun liman
larının ehemmiyeti ise her
kesçe müsellem bulundu
ğunu beyan etmiştir. 

Müteakıben sulama iş

lerinden bahseden Recep 
bty, 100 milyonu bütün 
su işlerine kafi geleceği 

kanaatile teklif edilmediği
ni, ~imdi talep edilen mik
tarın ilk ihtiyaçları karşıla

mak için derpiş edildiğini 

yoksa Sfl işlerinin heyeti 

YAKIT_jll _'.Taııs 
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• Vakıf .karilerlne tenzil.ti yapauık dük
kdn ve ma6aıaların listesi 

1 - Sirkecide tramvay (•·: 10-25 tenzilat yapa· 

caddesinde Kılıççı zade Be<lri cakttr) · 
Beyin inci gramofon ma~azası 1 1 -- Galatada topı;ular 

( 
cadde>indc kapıiçi rrnm-

Plaklardan O/O S, gra- Yay tevakku[ ınaha!li kır-
= mofon makinelerinde O/O 1 O~ -
~ 2- Enıiııöııüde • Seliilıattiıı ~"ında (Yeni dunya) şarap ~ 
~ Vehbi • tulıafiı·e mağazası. imalathane,;. fi 
g (Kravat, gömlek, Çanta ve (• 025tcıı:lilı\t yap:ıcaktır.) ~ 
~ 12 - .\nkara .:ad<lesin- ~ 
= fanila üzerinden ° ,,5 çorap '! = ~ de .\Tııallim '' ıınet 1 iaiir fif 

ve yaka üzerinden ° 0 3 
tenzilat yapacaktır.) 

3 - Eminüntinde, Bah
çckapı pazarı tuhafiye eş-

ktitiipmıc'i 

<'\ l O tt:nzilı\t yapacak
tır.) 

ı 3 - Yeni camide tah· 
Yfi"· mis önii caddesinde Kara 

CQ ,.10 rcnzil;\t yapacak- :\hHa[a zade ve şürekası- ~ 
rır) nııı (16) numaralı kasap \ 

4 - Sirkecide l lami- diikkı\ııı .E 
diyç caddcsimk 6 mııııa
ralı l··ıııail .\,af Beyin ma-
ğaza>ı. 

(< ;ranıofoıı, plı\k üzerin
den ° ı .=;, tuhafiye c:-<Yası - .. 
üzerinden ", ı O tenzilat 
yapacaktır) 

.5 - B;ıhçd<ıpıda Gül
cem:ıl tuhafiye pazarı. 

c· "ı o tcnzil:\t y;ıpacak

M Beyop;lunda Ilaiık- f 
pazarıııda (29) ııumarnlı 'g 
kasJp dtikk;\nı ~ 

ı .i - Kadıköyiinde Es- ~ 

~~~~~~h ~:~::~-i~::~k~~ı7) I 
cat:l~es~~l2'~~~1,'.1~:~~sr~ı~~~'.1~ ) 

de ~Lirek;\sıııa ;ıic kasap ~ , 
dükkanı. ~J 

rır.) 

6 

(flu diikkı\nların sahip·, ft 
lcri karilerimizc •1

0 
5 ten- ~ 

- Sirkecide peruk:\r zil:\t yapacaklardır. .\l:ı:ı· ~ ' 

~avıra 

atillerin~z yaklaşıyor ... 
Seyahata, sayfiyeye, tenezzühlerc veya cğlentik·re 

gitmek Üz'!re kazılanıyorsunuz. Sakın beraberinizde biı 

KOVAK 
Fotoğraf mzıkinesile 

almağı unutmayınız. 
levazımatını 

Kodak makineleri ve fllimleri-VELOX 
kağıtları alaminut fotoğraflar için ., Devlet imparatorluktan, 

eski idareden, milli devletin 
teessüsünden, evvelki idare
den imtiyazlı demiryolu ve 
ecnebi eli ile yapılmış 
ccm 'an iki bin üç yüz kilo
metrelik bir demir yolu 
şebekesi tesellüm elti. Bu
na ilaveten 1300 kilomet
relik Anadolu d~mir yol
ları ecnebi imtiyaz:ı bir 
şirket halinde iken bu de
miryollarını devlet salın 

aldı • Binaenaleyh gerek 
eski devirden bize intikal 
etmiş, gerekse imtiyazlı 
ş:rket olduğu halde devletçe 
satın alınmış olup devlet 
demiryolu haline ifrağ edil
miş olan hatların yekünu 
takriben 3600-3700 kiomct
reyi l'ıulur. Bu rakkam mu
vac:ehesi!lde Cumhuriyetin 
ilanı ferdasnıda alınan ve 
bugün mühim bir kısmı fi
len bitmiş olan inşa teşeb
büsünün yekunu 2400 kilo
metreden ibaret olduğu 
mütalaa edilirse Cumhuri
yetin demiryolu üzerindeki 
ilk hamlesinin azameti bu 
suretle gözler önünde te
ressüm eder. 

rak istenilmektedir ki bu 
95 milyondan Sivas-Erzu -
rum hattı başlıca bir isti -
kamet olarak başlanacaktır. 

Yeni yapmak istedivimiz 
demiryollarından bu layihai 
kanuniye ilt• teklif edilen -
!erden ikincisi Adapazarı 

ile Bolu üzerinden geçerrk 
1 rmak ve Fil yoz arasında 
yapılmakta olan kömür haı: 
tına Bayindir noktasından 

mülaki olacak hattı ~ene 

bu layiha ile tah,isat iste
diğimiz üçüncü Filyow var
mak üzere birinci devre 
mukavelesinde derpiş edil
miş olan kömür hattının 

bütün havzayi baştanbaşa 

katederek Filyozdan Ereg
liye raptedilmesini istilzam 
eden denıiryoludur. Demek 
145 milyondan 95 milyonu 
ile Sivas-Erzurum demiryo· 
lu Adapazarı-Bolu Bayindir 
ve Filyoz-Ereğli demiryol -
larının inşası derpiş edil -
mektedir. 140 milyondan 
geriye kalan 45 milyon 
liralık aksamı da limanlar 
için istiyoruz. Bu limanlar 
esasen memleketin istilzam 
ettiği demiryolu ihtiyacına 

tekabül edecek olanlardır. 

umumiyesi için haddi za- ==-=_-=-====-tinde 20 senede 250 mil-
yon sarfı icap ettiğini ve 
bu para ile takriben iki, iki 

'.\[uq,ıfa, Recep biraderler. 
(.\bonelerine ",,!O tcn

zil;\t ppac:ıktır.) 

7 - Balıçekapıda, :'ıf:ı

llil ı;:ızilcr p:ızarı (tuhafi
ye, ayakkabı, terzilik). 

ıııafilı bu dükk:\nlar esasen § 
diğer kasap diiKk:\ıılarınıı \J 
nazaran " 0 ( 1 O) trnzil:lrla jff 

sattıkları için ( 0
" ı 5) ten- ~ 

zil:\t demektir. § 
17 - (;alaracla (Cenyo) ~ 

"Minuteros,, kartlarj 
Kullanınız. Her yerde satılır. 

•. 

' 
-

Şimdi biz bu 2400 kilo
metrelik devlet demiryol
iarı teşebbüsünü bu takdim 
ettigim layiha ile yeni bir 
şekil ile takviye e.tmiş bu
lunııyonız. 1930 senesinde 
Anbradan demiryolu ile 
Sivasa varac~ğız. Ve 1931 
senesinde Sivas hem yukar
dan Samsuna hem cenup
tan Mersine d--nıir yolu ile 
baglannıış olacaktır. Yani 
1931 bütün memleketin 
ah;mı garbiyesi vasati A
nadolunun merkezi olan Si
vas ve Akdeniz Karadeniz 
demiryolu ile filen bağlan

mış olacaktır. Bu <!ski a· 
tılmış olan adımın mesaısı 
devam ederken ikinci bir 
hamle ve adımla biz o me
saıyı yenı bir istikamete 
sevkediyoruz. Ve bu sevk 
ettiğimiz istikametin parça
ları şunlardır: 1930 da Si
vastan Erzuruma doğru in
şaata ba~lıyacağımızı ümit 
ederim. Yani arzettiğim 
gibi 1930 senesinde Sam
sunla M~rsin biribirine, 
memleketın bütün aksamı 
garbiyesi Sivasa baglanmış 
bir vaziyetle iken Sivastan 
1930 senesinde başlıyaca
ğını tahmin ettiğimiz mesai 
Erzurum istikametinde haylı 
ilerilemiş bulunacaktır. 

lstediği':lliz .1~0 milyon 
liralık demiryollar ve liman· 
!ar tahsisatının 95 milyon 
de!lıiryollarına karşılık ola· 

Tabiidirki arkadaşlar, de
miryolları üzerinde nasılki 

ilk hamle ve ilk vaziyeti he
nüz itmam etmek noktası
na varmadan yeni bir ham
le daha almış bulunuyor
sak limanların vaziyeti de 
bu tahsisata biraz ileri gi
dip demiryolları da daha 
başka safhalarda inkişaf 

edince yeni liman ihtiyaç
ları ayrıca tebarüz edecek 
ve meclisi aliniz şimdi ıs

tediğimiz 45 milyonluk tah. 
sisata ilaveten yenı tahsi· 
sat verilmesi o zaman der
piş edilebilecektir. Şimdi
lik istediğimiz 40 milyon
luk tahsisattan 13 milyon 
lirası Samsun, 17 milyon 
lirası Mersin, 10 milyon 
Ereğli için almak üzre üç 
büyük liman tesis edilmiş

tir. Bütün memleketimizin 
aksai şarkiyesinin başlıca 

iskelesi olan, aynı zaman
da demiryollarımızın bu 
günkü vaziyetine göre da
ha bir. müddet lranla ara
mızda transit yolu mahiye
tini muhafaza edecek olan 
Trabzonda bir dalgakıran 
yapacağız. fnebolu ve A-

masrada esasen evvelce Na
fia bütçesine konmuş olan 
ufak tefek tahsisatlar
la birkaç senedenberi inşa
sına devam edilen küçük 
dalgakıranların temdidi de 
bu tahsisat meyanındadır. 

Bunların Karadenizde 
yapılacak olan liman ınşa

atı ile aynı sempte bulun
maları itibarile ihtimal ki 
orada çalışacak ayni firma
lara yaptırmak sühuletin
den istifade ederek ikmal 
edebileceğiz. Hülasa arka
daşlar bütün levazım siliv

leri rıhtımları, dalgakıran
ları teferruatile beraber üç 
büyük liman ve yalnız bir 
dalgakırandan ibaret olarak 
üç küçük basit limancık da 
bu para ile temin edilmiş 
olacaktır. Recep Bey li
manlar olmaksızın demir· 
yollarının memleketimizin 
hariçle irtibatının tam bir 
şekilde temin edilmeyece
gini izah ve bilhassa Erekli 

buçuk milyon hektarlık i 
8 - Bcyojı;luııda, lsrik- lokantası c yemek listesi -=~ •••• Daru"" ttalı'mı· musı·k·ı •••• 

iizcrindcn ° 0 ( f O) tenzililt arazi sulaııabileceğini söy
lemiş, istenilen tahsisatla 
neler yapılacağını izah et
miştir. Vekil beyin izahatı
na göre bu tahsisatla sula
ma işleinden mada bazı 

nehir ve suların mazarrat
larının izalesi, bataklıkların 
kurutulması ve garp hudu
dumuzun muahedatta der
piş edilen Talveg hattı is
tikametini değiştirmek isti
datında bulunan Meriç neh
rının hali tabiide akması 
için Aluktazi tedbirlerin itti
hazı gibi hususat ile muh
telif denizlere dökülen ne
hirlerimizden hiç olmazsa 
her istikamette nehrin de
nizden itibaren 20-30 kilo
metrelik kı~mının seyruse-
fere müsait bir hale kon
ması temin edilecektir. 

Recep Bey müteakıben 
memleketin topoğrafik va -
ziyetine nazaren sulama iş
lerinde bir hamlede çok 
para sarfına mukabil der -
hal büyük mikayasta seme
re verecek kısımların deniz
lere yakın sahalar olduğunu 
sulama işlerine buralardan 
başlamak fikrinin yanında 
memleketin esasen kuraklı
ğa maruz yüksek yayla kıs
mının küçük ve müteferrik 
fakat hasılatı az olmıyan 
"işlerini yapmak fikrinin de 
ayni ehemmiyetle nazarı 

dikkate alındığını kayderek 
kanunun mali ahkamına 
nakli kelam etmiş ve bu 

meyanda ezcümle demiştir 
ki: Bu kanun evvelki ka -
nunla ihracına mezuniyet 
verilen bonolardan müteba
kisinin icap ederse ihracı 
salahiyetini tecdit ederiz. 

Maamafih, esas fikrimiz 
memlekette şimdiki şirket
lerin çalıştığı tip ve şekil· 
!er de ayni yüzde 25 ka
dar majorasyon ve ayrıca 
faiz vermek sistemini bun· 
dan sonraki işlerimizde tiı· 
kip etmemektir. Bununla 
beraber devlet daima ken
di fikrinde serbesttir. Ve 
daima kendi menfaatini 
temin edecek herhangi bir 
noktadan icap ederse na· 
zari ve umumi noktadan 
zararlı denehilecek şeyleri 
de yapar. Çünkü,· bazen 
nazari oeraitle zararlı görü. 
len işlerin temin edeceti 

h\I caddesinde :\ilıat Spor yapmaı;ı deruhte ermi~tir.) 

nıağaz:ısı (spor Jernzınıatı) !R ._ Pan~alrıda rrnm- =F ••Çul>U , lu ballÇCSlllde toelrmenankutamdsı~.z· 
(Bu maj\"azalar karileri- vay caddesinde yeni kasap · 

mize, pazarlıj\"ı mlircakıp namile maruf (!!l6) numa- ~.ı--:f---;~;--:----:-ı:----~~~===== 
o o (.'i) rcnzih\t yapacak- rah Rıdvan beyin dükkanı ~ er!I sı·nenı!ldı Naşit bey temsilleri 

-==-_= lardır). ('"0 5) tenzilı\t. yapacaktır. !=== U UUU 
ı 9 B k d Şehzade başi Millet ti-

9 - Postane cinırında - orsa ar~ısın a Rıiylik müsamere, neyzen 

==--=

-_===- Clilnihal rulı;ıfi,·e ve go .. m- -==_-_-_-
! ' _ Tevfik B. tamburacı Osman 

Jl;ımidiye cadtesiııdc, :\illi kk ına"azaiı. ('lı,10 tenzi-
h pehlivan sinema - tiyatro. 

spor Zeki Riza maj!;aza" l:\t yapacaktır.) =ı...:.-------...:..---

:;1'ında ve malül ~aziler K d k h 1 · c· o l o t~nzilJt ,_·apacaktır) . a 1 öy a e tıyatro-
pazarı yanında (Ali Enb) 

. yatrosunda bugün gündüz 

ve akşam (Meşum izdivaç) 

dram 6 perde (fakir ça· 

maşırcılar komedi 4 perde) 
=

"'_=_-_-_---== (spor levazımatı). 20 - Orozdihak knr- '======= Süreyya Opereti 

=== 10 _Ankara cadde>indc =- sunda bugün halk matinesi ipekli ve yunlu mağazası, saat 3,30 da Kanto, Dans, Varyete. 
~ .\lualliııılcr klltlipane'i "., ı O tenzil;\t yapacaktır. \ (Asaletmaap Operet) 
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~ Bugün ~ü_ maç T11-veike~ci==:ı:nı!! 
J~ o r Fenerle Vefa son lik ı VAPURLAR! 11 

\';.rın 92!V129 .;ampiyon
luk ma<;larınııı ( Birinci kii
mc) son maçı olan Fcner
bahçe - \"da müsabakası ya
pılacaktır. Bu maçın neticesi 
e\, elcc de yazdığımız gibi 
iki tak;ıının dereceleri iizcrin
de mücs.,ir olamıyacaktır. 

Fakat bu, nılisahakaııın e
hemmiyetsiz olucağına delı\
lct etmez. Bil<\kis ın;ıç111 çok 
heyecanlı olacııgt muhakkak
tır. lsraııbul lıirincbi ye ü-

çlinciisli ile berabere kalmıya 
muvaf!ak olan \'da ı;eçen 
dc\'Tede Fenere ancak bir 
sayı farkı ile nıaglı'ıp olmu~-

ru. (:erek lll't cihetten 
\e v;crck iki takımın 
daha ziylde teknik bir oyun 
usiilli r.ıkip erınclcrindcıı 
maçın 'enenin s'ayılı ı;iızel 

maçlarından birisi olacağı 

kanaatindeyiz. 
Lik maçlan programı 
htanhlll !utbul heyetinden: 
3 ı mayıs cuma günü icra 

kılınacak mlisabakalar ber-

veçhi atidir: 
.. bü;ük····;;;;~;;~·;····;·~i~i;~~k· 

mütalea olunabilir. Bu iti
barla devlet karsız iş yap
mak yoluna da girebilir. 
Binaenalerh biz bu işi e· 
sas itiba,ı:ile elimizdeki pa-

ra ile vücuda zetirmek az

minde olmakla beraber 
diğer taraftan da bütçemi
zin imkansızlığı ve memle
ket ibtyafl~rının tahakkuk 
ettirilmemesi yüzünden iz
tıraba maruz kalmak vazi· 
yetleritıde' diğer malı sis
temlilte 1şlerimizi telif et· 
mek imkanını da arayabi
liriz. 

Kadıküyünde 
Kum kapı - Darü~~a[aka saat 

15 hakem izzet B. 
Fatih - Kasımpaşa saat 16, 

30 hakem izzet B. 

j!r.·~~:. ve ismetPaşav•puru 
ı! 2 p günü tam 
uı ]a,iran azar '331 15 ıe 
• G l rıhtımın - İz · 1 a ata dan doıru mıre 
: hareket edecektir. 

ı 

E Ta!si!At için Sirkecide Yel-

i
; kenci hanın.da kdin acentasın~ 

13 : müracaat 1 el. lsıambul 1 ~ Lı 
: 
! ve Galaıada Merkez rıhtım 

Taksim stadyomunda 
Kuleli- .\skcri sanayi 1 1,30 

hakem Kemal 1 lalim B. 
1 lil:\1- Alrınordu saat 

hakem Basri B. 
Cskiıdar- lsranbul 

l 5 hakem Saim 13. 

Mutfak edevatıııızııı bir ay
na gibi parlarııa,ıııı isterseniz 
B R 1 L L O yıı istimal ediriı. 
iyi bir ev kabını evinde daima 
bir ku!Lt B R i L L O bulundur
malıdır. B R l L L O elleri kat'ı-
yen kirletmeden tencereleri ve 
bütün madeni ınevadı parlatır. 

Umumi acenta : Oalatada 

Fencrbahçc - V da 
hakem :\dilgiray B. 

spor 'nar Ü hanında Celipidi \"e Sıalilopaıi Voyvoda Hanında 7-10 unwa-

ıll1: acenıalığıııa müracaat telefon rada RlŞAR VOLF. Galatada 
saat 17 H Beyoğlu 854 posta kutusu Ne:>. 447 

:ıım::m::nınn:n111n:::m:ın:•ı:1•111 L..;.----------.1 

Hava~ değiştiriniz, sinekleri koğunuzı fazla ısınan mahalleri serinletiniz .. 

tiütün bu şeyler için vantilatör kullanınız. 

SATIE ı::~~~f VERESiVE 
OLARAK TAKDİM EDER 

Metro ilan Tiinel ıııe.ydaııı: Bt'~oj::.rlu = Jleyaııt İstauhııl 
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l•tikraz dahili < vadeli• 
Düyunu muvahlde 
ikramiyeli demlryolu 
lttanbul tramvay Elrketl 
Rılııım Dok n Antlrepo 
lotanbul anonim ru şirketi 

Hisse senetleri 
1, bankası 
orn,.nlı bankası 

ıldı Ka andı 

IOC4 75 

2ee oo oo 
S3 25 00 
o 2500 
~9 00 00 
24 37 50 
:e 2soo 
82 25 

161 25 00 
215 2!1 
1n 2s 

0000 
22 
78 

''" 29 
790 

75 
co 

2!1 00 
so 
so 

1006 oo 
048 28,1'2 

ı2 !3 -o 
9 21 01 
2 0'200 

(6 50(0 
3 48,75 

' 1975 
2 50115 
ıG 22,SO 
8 42.75 
3 395:1 
4 2925 

31 4S 
:ı;4 62,50 
27 32,53 

94 0000 

196 s:ı oo 
~ 7 20 

:i.S 

206 ' 7600 
5s 2s ·o 
~9 25,00 

OD 
24 31 5•1 
29 2 500 

25 82 
ısı 

215 
122 

0000 

0000 
2Ş 

:s 

22 •s 
73 00 

114 25 
29 50 

790 so 

!008 00 
048 18,75 

12 8!) so 
9 1 s>,"'lO 
2 Ol7S 

6e a1,so 
3 46,00 
1 ıgs> 

2 49,75 
ıG 2u,oo 
8 • 42.2S 
3 38,00 
4 2850 

37 29 
24 $2,50 
27 27,50 

93 75 00 
196 00 00 

7 20 

Ticaret ve 7ahire borsası 
fiaflal' Ticaret borEası kltlbumum1llgi tarafından vEırllmlslir~ 

Okkası 

.Azami Asgari 
K. P. K. P. 

Buğday;~ Çavdarlı 

Yumu1ak 00-00 0000 00,00 
Kızılca 00-00 00,00 00,00 
Süntcr C0-00 00 00 00,00 
Seri 00-00 oo·oo oo 00 
Dönme C0-00 00,00 CI0.00 
sert mahlul 0-00 oo_oo oo_oo 

-ZAHİRELER-

Çavdar 
Arpa 
~ıısır 

Yular 
Fa•ulye 

.;uEam 
Kusyemi 

oo.oo 
14,3!) 
15,05 

00,00 
00,00 

-1-JUBUBAT-

00,00 
1405 
14 20 
00,00 
0000 

00,00 C0,00 
2500 28, 00 

-UN
Çuvah kilosu 
Eklstra ekistra CO il <O 
Ekistra 1 ~0'.l 
Birinci yumusak OIJ 130) 
Birinci ıert 1270 
ıl<lncl • OOJO 

Tif-Til< -
Ant.ara 187,20 170,00 

A!qehlr 000,00 ooo,Oo 

Yapagı Guz yunu 102,20 102 o 
-AV DERİSi-

Zerdeva 
Sansar 
Tilki 
Kunduz 

ç fındık 
Badem 

tiCU 0000,00 0000, 
cooo,oo 0000, 

• ouoo,oo 0000,~ 
• (Coo,ooo eoo.

1 -FINDII<-

1 

000 00 002 00 
ı eo oo ı eo,oo 

Posta ve telgraf levazım 
müdiirlüğünden: 

ı - Çanakkale haricindeki Adalar arasında bulunan kablo
ların tamirinde kullanılmak üzre asg1ri bir ay için önünde kuv
vetli buhar vinci mevcut olan bir vapur isticar edilmek üzre 

kapalı zır! usulile mü~akasaya konulmuitur. 15- haziran- 929 fa

rihine müsadif cuma günü münakasası icra edi:eceğiııden taliple· 

rin bu husustaki şartnameyi görmek için her gün teklifnanıelerini 
tevdi için de tarihi mezk!lrda saat 14 te yeni postanede müba-

Hn ~aro (Babıali) ~a~~esin~e 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

ayrı ayrı ve ya billikte kiraya verilecektir. 
isteyenlerin (Vakıt) idare Müdürlüğüne müra

caatları. 

Kötahya jandarma yeni ef
rat mektebi müdürlüğiinden: 

Kötahyada 6 numaralı jandarma yeni Efrat mektebi 
için kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazzedllen erzak 
meyanında mikdarı aşağıda yazılı etlerin fiatlan haddi iti
dalde görülmediğinden 11 / 5 / 929 tarihinden 31 / 5 / 929 
tarihine kadar yirmi birgün müddetle tekkrar kapalı zarf 

usulile münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin yevmü mu· 
ayyende Kötahya belediye dairicsnde müteşekkil komis
yona müracaatları. 

azmi 
10,000 
9,ooo 
1,000 

asgari 
5000 
700Ô 
ŞOO 

cinsi 
Sığır eti 
Erkeç • 
Koyiın ,, 

Gazıayıntap Encümeni Dai -
misinden: 

• 
Oaziaymtap vi!Syeti, vil!yet muhasebe! husııaiyesl için elli 

muhtelif cinsten ibaret ve 990 cilt tutan bl!tlmum defatir ve ev· 
rakı matbuanın tap ve teclidi, levazı_m ve mesarifatı alana ait 
olmak üzere dairedeki nümunel~rin~ tevfikan müzayedeye koııul-

ı • ... . 

muştur. 10 haziran 929 pazartesi ~ünü ihale~i ' " ' ec1"lecektir. 
Talip olanların Enc!imene müracaatları ilan "ı 

- "' 
VAKIT:Y31 l\Jıı ıs 

istanbul ith~~ıat gllimuğ-u 'müdurluğ(rn-den:· 
20 sandık C F kilo ı,n I<akao ( Transit ) -

~ıiıliiııuıııııııııiuıııılıııııııııııiııııııııııııınıııııuııııııııililllııııııiıiitlnllif ııılııııııtil1fliıflııüıiiifııiırtı ıiıııııf ~ 
~ • --"' 51 ~ 

ı\ 

1 < P V E « ~ P.A.T\\~ ı:ıı~~sucat 
2 ~ t{ il ~ 17pp Adi deı,nfr. şap.'R çakı 
4 < MH a: 3850 Sigara makinesi 

16 « A C o: 47550 Tehi şişe ( Transit ) 
2130 adet « 19 Muhtelif zımpara taşı 

1 sandık E F H A « 1091 Et Salam konservesi 
3 fıçı Şlnp ve raklAıır 

18 paket İpekll mensucat 
~ « • Lastik deniz başlığı 

§') 
~\ 
s 
"' 

aranıyor ı 
Az bir zaın:ınd:ı İngilizce öğretebilecek ~ 

j bir bocaya ihtiyaç vardır. (· 

2 « ipekli ve pamuklu eldiven 'a (Gazetemizde Adnan) ~ 
I Beye 15 hazirana kadar \ 
\ müracaat edilmelidir. l 

3 a: ipek çorap 
3 a: OüinüŞ kaplama pinç mamulaıt 
l a: Traş sabunu 
2 « • , Pamuk göml~k ve m~ıııcl* 

to « Mulitelif ipekli ve pamUkİü' kurdela ve şerit ~ E 

ı « Vernikli cil~ 
3 a: Deri kadın çantası 
1 « Çerçiveli resim 

!iillıııınııııııııııııuııııınıhınıııııııııııııınıııııııııııııııuuııııuııııııııııııııııııııııııııııı111 uııııııııııııııııı 111uııııımııı[f.1; 

Vİ~ayet daimi cncüıneninden: 
1 a: lstampa boyası 
2 a: Dikiş iğnesi 
5 « • Mıistamel yün elbise v~ glase iskarpiıı 

Bedeli keşfi beş yüz otuz bir liradan ibaret Ali bey 
köy ii;ek"tebi tamirau münakasa müddeti 9-6-929 pazar günü 
saat on bire kadar temdit edilmiştir taliplerin encümene 
müracaatlarL 10 « • • Muhtelif ~ekilde Şapka 

2 « • • • Demir kilit 
2 o: • Astıısa ve kur~ıı kalem 
7 a: Pamuk ipekli tarahlmde 
1 a: • Pamuk me:ısucat 
1 a: lavanta numunesi 
7 Sandık S R kilo 1929 Mnbilya 

'°' Kasımpnşada. kAin abdülkadir çavuş mektebi ~inasının 
lsticarına talip zuhur etmediğinden müzayede müddeti 9-6-
929 pazar günü saat on bire kadar temdit edilmiştir talip
lerin encümene müracaatlarL 

Balada muharrer yirmi dukuz kalem eşya ı haziran 929 cuıııartesi günündeıı itibaren tstanbull • t b ı t k M · 
ithalat gümrüğü satış anbarıııda bilmüzayede satılacağı il!n olunur. s an u mın a ası aa-
• 1 t b ı ı· k .. d" · ti ilanatı ı din Mühendisliğinden: 

S an lt emVa l mefrıt .e mU ırzye. Eskişehir vilAyetinin Mibalıçcı.k kazasının Kavak kariye-

Semti Mahallesi Sokağı No Nevi Muhammen kıymeti 
Lira 

sincfe kain olup mekşuf bulunan Krom madeninin: 

Kadıköy Caferağa Atik: Nisbiyc 21 l:Ağir hase • l 0,000 sekiz taksitte 

t - llk sene zarfında eski ameliyat yeniden açılmak 
ve bu imalatın I · 1000 mikyasında muntazam ima!At haritası 
ve bundan maada bütün sabanın 1 • 5000 mikyasında topoğ
raUk ve Jeolojik haritası yapılmak ve bu harita üzerine 
Jeolojik tekikat netnyici gösterilerek i~bu netayice göre bir 
fen raporu tanzim olunmak ve bu neticelere göre imalat 

projeleri tanzim edilmek; 

Cedit: Hacı Şükrü 

lföştemilatı: Üç kat ve alo odadan ibaret 

odunluk ve kömürlük ve hava 
tertibatı vardır. 

olup bir mutbah iki hal~ 
gazi ile kumpanya suyu 

Balada evsafı muharrer ma bahçe hanenin mülkiyetinin 4/6,'929 tarihine müsadif 

salı günü saat on beşde pazarlık suretile icrayl müzayidesi mukarrerdir. Taliplerın bedeli 
ınuhammenenln yüzde yedi buçuğu hesabile (750) lira teminat akçeleri ve ya muteber 
banka mektubile Emvali metruke satış komisyonuna muracaat eylemeleri 

2 - ikinci seneden itibaren senevt asgari (3000) ve 
üçüncü seneden itibaren senevi asğart ( 4500) t~n cevher 
çıkarılarak yüzde (10) remi nisbl ve bunun yüzde alnsı 

nisbetinde techizat tertibi verilmek: 

Edirne Belediye Riyasetinden: Bakırkoy mal 
Tetkikat devresi için 
10 kilometrelik yolun dlizelmesi için 
Nakliye, kamyon, tulumba, motör V. S. 
Ebniye ve lmal:lt 

20 000 
30 000 
50 000 
50 000 
30 000 

Edirne şehrinin tesisatı elektrlkiyesi 20-5-929 tarihinden itibaren Hd u ,1" X •• d , 
45 kırk beş gün müddetle ve kapalı zari usulile münakasaya ko- mu urıu'<lun en. 

Sermayei mütedavile nulmuştur. Talip olanlar proje ve şartnameyi 10 on lira bedel 
mukabilinde lstanbul şehremaneti ile Edirne Belediyesinden teda· 
rik edebilirler. Talipler ilk teklif edecekleri bedelin yiizde yedi 
buçuk nisbetiııde teminat akçesini veya banka mektubunu ve tek
lifatıııı havi pullu verakayı bir zarf derununa koyup üzerine elek-

Kalitarya kariyesinde ipek-

ci Yergi ve zevcesi cleniden 

hazineye intikal eden 3 nu-

180 000 

trik işine ait olduğunu yazarak 6 temmuz 929 tarihine kadar maralı ga;tinonun bir sene 

Ceman (180 000) liralık hlr Türk anonim şirketi teş
kil edilmek ve teahhüdatı temine Milll bankalardan birinin 
(9000) liralık teminat mektubu verilmek şartile mezkur 
maden talibine ihale edileceğinden taliplerin 23,'6 '929 ta;!
hlne nıüsadif pazar günü saat 15 şe kadar kapalı zarfla 
tktisat vekaleti l\faadin işleri umum ınüdürlüj(ünc müracaat 

Belediye meclisine tevdi eylemeleri illn olunur. 

Bakırköy malmü
dürlügünden: 

Kalitaryada Yunan teba
sından Lam biro veledi Ma
nol Siti Leteusdaıı hazineye 
intikal eden 17 numaralı 

beş odadan ibaret olan hane 

müddetle icara ve

rileceği ve yine ittis11linde 

bulunan 19 numaralı bir 
kat üç oda bir matbahdan 

ibaret olan hane dahi bir 
sene müddetle icara verile

ceğinden talip olanların 1 7 

numaralı hanenin bedeli mu
hamıneni olan 120 ve 19 

numaralı hanenin bedeli 

icarı muhammeni olan 48 

liranın yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akcelerinl 

mustasbiben 26-5-929 akşa· 

mına kadar Bakırköy mal

müdüriyetinde müteşekkil sa· 

uş komisyonuna müraca

atları. 

Keza: 
Kalltaryade Yunan teba

sından Niko zevcesi Sofiya 
bintl Y orgiden haziııeye in
tikal eden üç oda bir sofa--dan ibaret 1 16 numaralı 
ıiaiie bir sene müddetle 
icara verileceğinden talip 

Kullanmıya elveri§lı eski 
sistem açık bir F ord otomobili 
satın almak lsteyorum. 

lstanbulda Ankara cadde
sinde 7 8 numarada Bağaziçi 
gazete bayii Hasan. 

Bakırkôy mal 
mfidfir/{iğünden: 

Kalitaryrda ipekçi Y orgi 
ve zevcesi Eleniden hazineye 

intikal eden 4 numaralı fev
kani üç oda bir sofa blr 
matbah ve balkonu ile milc
dan kafi bahçe bir sene 
müddetle icara verileceğinden 

icara talip olanlann bir sene
lik bedeli muhammen! olan 
120 Jirıının yüzde yedibuçuk 
nisbetinde pey akçesini müs
tahsiben 25-5-929 akşamına 

kadar Bakırköy Melmiidüri· 
yetinde müteşel(UiJ satış ko
misyonuna müracaatları. 

........ ·-·······················-········-·· 
olanların bedeli muhammen! 
olan l 20 liranU: yüzde yedi 
buçuk nisbetinde pey akce
sini mustashiben 26-5-929 
akşemına kadar Bakırköy 
mal müdüriyetinde müteşek

kil [satış komisyonuna mü
racaatları. 

müddetle icara verileceğinden 

talip olanların bir senelik 

bedeli muhammen! olan alt

mış liranın yüzde yedi bu

çuk nispetinde pey akçesini 

mustashiben 25-5-929 akşa

nuna kabar Bakırköy l\1al

müdir iyetinde müteşekkil sa

tış komisyonuna müracaatları 

Seyrisef ain 
Merkez ncentesl: Galata Köprü 
baıında. Beyoğlu 2562 Şube 
acentesi: Mahmudiye Hanı altında 

lıtanbul 27 40 

eylemeleri ilan olunur. 

Bordur sulh hakimliğinden: 
Bordurun derslik mahallesi 

ehalisinden iken mukaddema 
vefat eden Tombak oğlu Sü
leymanın mahallei mezkôre
da kilin canibi yemini biçak
çı oğlu Mehmet Yesari Pen
be kızı veresesi arkası Emir 
Osman oğlu Hasan cephesi 

tarik ile mahdut bir bap ha
neyi merkum Süleyman hali 
hayatında ve beş yüz kuruş 

mukabilinde m:ıhallei mez-

BOZCBada postası kura ahalisinden yüzlik o~I u 
l\lehmet ağaya satarak yirmi 

(GELİBOLU) vapuru 1 Haziran 
cumartesi 17 de idare nhbmın- beş seneyi mütecaviz bir za-
dan hareketle Gelıbolu, Up•ekı. mandan beri !\leh met ~ğa ve 
Çanillale, lmroz, Bozcaadaya varisleri valdesi Ayşe ve he-
gidecek ve Çanillale, LApıekı, mşireleri Fadime ve Ayşeııin 
Geliboluya uğrayarak gelecektir. ubdei temellük ve tasarru!la-

Antalya Postası rmda olduğundan bahisıe na-
ciı\fEBoLu> vapuru 2 Haziran mlanna tesçili talep edilmiş 

pazar 10 da Galaıa nhbmından ve bu bapta istiıua edif.m 
hareketle lzmır, KilllUI:, Bodrum, şahitlerin şabadetleri müddd-
Rado., Fetlılye, Flnllce, Antalyaya !erin iddialarını tcyil etmekte 
gidecek ve dönUıte meıkQr ilke-

bul un muş oldugundan mezlelcrlc b!rlıkte Andılli, Kalkan. 
Sııiız, Çanakkale, Geliboluya kur lı.ınenin müddeilerden 
uğrayarak gelecelrt!r. başka müstahakkı bulunduğu 

ı1-=---T--'-r-ab-z'"""on-bl-rln_c_I -p0-s-fa-sı--1
1 takdirde taribi ilandan itiba

ren bir ay zarfında Bordur 
(ANKARA) vapuru 5 Haziran 

Pazarte1i 12 de Galata nhıllnııı- sulh hukuk mahkemesine mü-
dan hareketle lnebolu, Samsun, racaat eylemeleri lüzumu 
G!reson, Trabzon, Rize, Hopaya ilAn olunur. 

gidecek ve dönüşte Pazar ilkele- Piyanko müdürlüğünden : 12 
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 

Ord Ü kalem kırtasiye cdevabnın pazar· Görele, Giı-eson, u, nye, 
Samıun, lncbolu, Zonguldağa lık suretile 2 haziran 929 tarih 
uğrayarak geleeektir. Hareket pazar günü saat on dörtte piyan· 
günU yük !tabu! olunmaz. ko müdürlüğünde milteıekkil 

Yüz adet (17. 28) met· milhayaat komisyonunda yapıla-
ro tulünde ve (30) santim cağından verecek olanların pey 

kutrunda serenin kat'i akçelerilc mcı.lror komisyona 

ihalesi (10- Haziran - 929) 11_m..,Qracaall __ an __ • ------
tarihinde icra kılınaca· OZA Y1 - Tiaret mektebin-
ğından taliplerin münaka· den aldığım hüviyet varaka-
saya iştirak etmek ijzere sını zayi ettim. yenisini ala-
o gün Şf8~ 16 da leva- ~mdııiı eskisinin hükmü yôk-
zım müdilrlüğüne gelme. ....., tur. 
Jc;ri. Yüksek 3 te 313 Necdet 

Ist.anbul Asliye mchakemesl 
4 düncü hukuk dairesinden: lstan
bul Deftardarlığı ile sultMı ha
mamında yeni cami caddesin
de 42 nnmerolu diıkkanda 

mukim Panayot Ceracipis Efen
dinin beyiulerinde ıııütekevvin 

da\'aya dair sadır olan IS-mayıs 
1927 tarihli ve 177 numarolu ila
mın temyizen tetkikı defterdarlık 
tarafından talep edilmiş ve ev
rakı temyiziye ~uretleri l erayı 

tebliğ mnınaleyihin baladeki ika
mcthiihına gÖ!ıderilmiş isede 
olbadtaki tkametgahıııa gönde
rirmiş isede olbaptaki evrak zah 
rıııa ykzılaıı şerlıtde Atiııaya git· 

nıiş olduJ!u gösterilmiş oldu
ğunda tarih ilandan itibıren 

bir hafta zarfında müracatle 
evrak ınezreyi tesellüm elme
ği takdirde tebliğ edilmiş ad 
olunacağı ililu olunur. 

Sahhk hane 
Sultanahmette Kapu asın· 

da fenerli sokakta beş odalı 
denize nazır bir bap karkir 
hane satılıktır. Görmek için 
ayni mahallede furuncu Ali 
Riza efendiye. 

Mayıs 
Zilhicce 21 Burç Cevza · 
Ayın doluıuraırrı Aym haOJI 

0,32 L!!JL!J ı ı .08 

Cuma 
K.ab3t meltenıi • 40 gün ,. 

Nama:& vakıtları 
tr. Ôll• 1:1d.dt A11ta 1 Y.:11 lcm••X 

4,3ı 111.1 ı 16,11 ı9,33 il,32 2, 17 : __ , . . ' 

Bıısüı> oiıuuara wm: · 
Erko!ıı ~" 
Namı/r. Kevser 

Günün nuihatı: 
Şaşkııı ördek başını brakır, kuy-

rugundan dolar. il 
Buırünkil hava 

Rilz:g!r poyraz. hava bıılutlu. ~ 

Meı'ul mildür: Refik Ahmet 
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Sayfiyeye gitmek... · 
pekala ••. 

Fakat bir 

.. ,, 
a · inin ·· esi 

de beraber 
olmak şartiyle 

Yeni fiat 
• 

• 

-


